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L’etapa de la joventut és una de les més significatives de la vida de les persones, 
ja que és en la que se’ns presenta un gran ventall d’opcions, de decisions que 
prenem i que van definint-nos com a persona. 

El jovent és el futur del poble, però sobretot, n’és el present, un col·lectiu amb 
necessitats, expectatives i opinions pròpies, crític, que ens planteja un repte en la 
tasca que s’hi destina des de l’Administració. 

Des de l’Ajuntament de Cubelles es tenen molt en compte les necessitats de les 
persones joves, i comptem amb tot un equip treballant per tal d’acompanyar-les i 
donar-los suport en tots els aspectes de les seves vides. 

El Pla Local de Joventut que presentem és fruït d’un treball exhaustiu que s’ha fet 
amb i per a les persones joves, i que recull les línies a seguir durant la seva 
vigència. Un document que defineix com treballem des de l’Ajuntament per 
donar resposta a les necessitats del col·lectiu de joves del poble, com ens hi 
relacionem. 

Seguim treballant per dur a terme amb els millors resultats possible els projectes i 
accions que conformen el Pla Local de Joventut de Cubelles pels propers quatre 
anys. 

PRESENTACIÓ DE L'ALCALDESSA

Rosa M. Fonoll i Ventura 
Alcaldessa de Cubelles



Enguany toca actualitzar el Pla Local de Joventut, el qual té una durada de 
quatre anys, per tal d'adaptar-lo i perfeccionar-lo i fer-lo així molt més pràctic i 
efectiu. 

El Pla Local de joventut de Cubelles 2018-2021 ha estat elaborat de manera que 
s'uneix la planificació estratègica de les polítiques de joventut al treball elaborat 
juntament amb diferents realitats que conformen la vida juvenil a la vila. S'ha 
redactat després de rebre l'anàlisi i les propostes d'entitats juvenils, professionals 
que tenen la població juvenil com el seu àmbit d'estudi o de treball, i 
especialment de la pròpia població jove que finalment serà la que rebi els 
beneficis i actuacions d'aquest pla local. 

És gratificant poder presentar-vos-el, però ho és encara més saber que el jovent 
de Cubelles podrà beneficiar-se de les seves propostes d'actuació. 

És al llarg dels anys de l'etapa de la joventut - que no són pocs- que les persones 
ens anem perfilant, posicionant i decidint aspectes de la nostra vida que seran 
determinants de cara al futur. 

Només em queda animar tots els i les joves de Cubelles a que no deixin de 
perseguir els seus somnis. 

PRESENTACIÓ DE LA REGIDORA

Ester Pérez Massana 
Regidora d'Educació, Infància i Joventut



Introducció

Per l’elaboració del Pla Local de Joventut  s’ha agafat com a marc de referència el Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya, amb la voluntat de contribuir al seu desenvolupament des 
de l’àmbit municipal, adaptant les línies estratègiques i objectius marcats a les especificitats 
del nostre municipi. En aquest context s’aposta per la participació juvenil, l’apoderament i per 
les polítiques de joventut integrals, inclusives i transformadores, que ofereixen solucions a 
l’emancipació de les persones joves que estan construint el seu projecte de vida. 

El present Pla s’estructura seguint les recomanacions de la Direcció General de Joventut, amb 
una primera part de diagnosi, en la que s’ha analitzat la realitat juvenil i les polítiques de 
joventut existents, i una segona on es presenta el disseny del Pla, amb les línies estratègiques i 
els programes i actuacions que s’han elaborat fruit de la diagnosi. Aquest treball ens ha 
permès identificar les necessitats, endreçar quines són les prioritats i definir les línies de 
treball a mig termini del Servei de Joventut. L’elaboració del present Pla Local de Joventut ha 
estat una necessària reflexió sobre les accions i polítiques que hem dut a terme durant els 
darrers anys, sobre a quines hem de donar continuïtat perquè són necessàries i quines noves 
polítiques cal emprendre. 

La nostra voluntat és que el PLJ sigui un instrument efectiu, una eina de treball real que 
respongui a la realitat del municipi i permeti generar canvis positius. Per això ha estat 
imprescindible la participació de grups de joves heterogenis del municipi, així com de 
personal tècnic municipal i altres agents que intervenen en les polítiques de joventut directa o 
indirectament, i de l'equip polític. Les seves aportacions s’han recollit mitjançant un seguit de 
dinàmiques participatives que han estat de gran utilitat a l’hora de complementar aquest 
treball. 

Les polítiques de joventut no es treballen només des del propi servei, sinó que travessen tots 
els àmbits, per això al Pla trobareu accions que no es desenvolupen directament des del 
servei de Joventut, sinó d’altres departaments amb els que el servei de Joventut col•labora. 

Aquest pla està plantejat per a desenvolupar-se durant quatre anys, però cal dir que la pròpia 
naturalesa de la realitat juvenil i socioeconòmica és altament canviant. Per tant, calen una 
revisió i una avaluació constants, tant per part de l’Ajuntament com de la ciutadania jove, per 
anar actuant allà on sigui més necessari en cada moment. 

El Pla Local de Joventut de Cubelles 2018-2021, promogut i 
impulsat per l’Ajuntament de Cubelles a través de la 
regidoria d’Educació, Infància i Joventut, dóna continuïtat 
al treball desenvolupat anteriorment i és l’instrument a 
partir del qual s’estableix un pla d’acció en matèria de 
polítiques de joventut per als propers quatre anys.  
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lES 
POLÍTIQUES DE 

JOVENTUT

Per saber a qui es dirigeixen les polítiques de joventut és important definir i delimitar què és 
la joventut. El Pla Nacional de Catalunya 2020 defineix la joventut com un període del cicle 
vital que, com a tal, porta associats uns canvis biològics i psicològics, així com d’actituds i rols 
socials. Si hi ha una característica clau en aquest període del cicle vital és que es produeix 
un seguit de transicions –educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes– que fan que 
l’individu passi, no sempre d’una forma lineal, d’una situació de dependència respecte de la 
seva família d’origen, que caracteritza la infantesa, a un estatus autònom com a ciutadà i 
subjecte social. Aquest no és un pas que el jove duu a terme de forma passiva, sinó que el 
construeix. 

La joventut és un moment de construcció dels projectes de vida. És un moment, per tant, 
d’oportunitats. En aquesta construcció també destaca el procés d’adquisició i d’exercici de la 
ciutadania i rols ciutadans; adquisició d’implicació comunitària i competències cíviques que 
fan que l’individu no sols sigui protagonista del seu projecte de vida, sinó també de la 
societat on viu. En aquest sentit i des d’una perspectiva generacional, la joventut també es 
pot definir com un col•lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el canvi social. Les 
transformacions que tinguin lloc en la joventut d’avui tenen un efecte sobre el seu present, 
però sobretot tindran també un efecte cabdal sobre la configuració de la societat del futur. 

La joventut és també un moment de construcció de les identitats personals i col•lectives. Els 
diferents processos en què viu la joventut i la caracteritzen determinen els i les joves amb una 
manera determinada de posicionar-se en el món, una determinada manera de “ser jove”, 
d’entendre el món, que cal tenir en compte en la definició i el desenvolupament de les 
polítiques públiques. 

De manera operativa, la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya recull un interval d’edat, 
dels 16 als 29 anys, i ja preveu que la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques 
que s’hi adrecen obliga a ser oberts en les fronteres de l’edat. Per aquesta raó, i en els 
mateixos termes, el PNJCat 2010-2020 mantindrà la referència de 16 a 29 anys, tot i que 
deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política i/o programa 
concret on es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de la seva 
intervenció.  

concepte de joventut
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Per garantir la construcció del propi projecte de vida cal tenir en compte, doncs, l’atenció a 
determinades trajectòries de vida i que aquestes no s’inicien en un moment o edat 
determinada, sinó que determinats patrons de comportament o implicacions vinculades a la 
cohesió social determinen, des de l’adolescència, les trajectòries futures de la joventut. Per 
tant, la joventut no és un període que comenci de zero quan s’arriba a una determinada edat 
de partida. Sovint caldrà treballar també amb franges d’edat pròpies de l’adolescència i 
flexibilitzar les franges d’edat quan les pròpies circumstàncies de les polítiques en determinats 
àmbits ho requereixin, i garantir així una intervenció integral en matèria de joventut.

Les polítiques de joventut
L’eina de planificació de les polítiques de joventut al nostre territori és el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya 2020, definit com un pla sectorial de coordinació en l’àmbit de la 
joventut que té per finalitat assegurar la coherència metodològica en l’actuació de les 
diferents institucions públiques que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat amb la 
legislació de règim local. Es concep com l’eina que determina les línies, els eixos i els objectius 
de les polítiques de joventut a Catalunya, i estipula l’aplicació preferent per a les 
administracions públiques de Catalunya, en l’exercici de les seves funcions, en tot allò que 
pugui tenir una afectació directa sobre les persones joves. 

Defineix quatre principis rectors que hauran d’orientar el disseny, la implementació i l’avaluació 
de les polítiques de joventut. Aquests principis rectors són: la participació, vinculada als valors 
de governança, corresponsabilitat, arrelament i vincles socials; la transformació, entesa des 
de l’universalisme, la inclusió i la lluita contra les desigualtats; la integralitat, que es concreta 
en la interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat; i la qualitat, entesa com adequació a la 
realitat, innovació i creativitat, avaluació i proximitat. 

Estableix un marc estratègic organitzat a partir de set grans reptes que es poden resumir en 
set àmbits d’actuació: educació, ocupació i treball, habitatge, salut, participació, cultura i 
cohesió social. Aquests àmbits s’aborden des de múltiples perspectives, tot i que es destaca la 
importància transversal de l’educació. 

El primer repte es proposa aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones 

joves, en quant a que l’educació és un element generador d’oportunitats socials i que la 
qualitat de l’educació és una condició per a avançar cap a una societat del coneixement. 
Aquest repte també pretén una corresponsabilitat de tots els agents educatius i un 
aprenentatge de competències instrumentals i procedimentals, promocionant les habilitats de 
la gent jove i fent-los protagonistes en la seva pròpia vivència educativa. 
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El segon repte és el d’aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves, 
millorant la empleabilitat i l’accés al món laboral, promocionant l’emprenedoria com 
estratègia per a la millora de les oportunitats professionals, intentant assegurar la qualitat 
del treball juvenil i avançant cap a un model productiu basat en la innovació i el 
coneixement.  El tercer repte del PNJ de Catalunya 2020 és aconseguir l’èxit en la 

transició domiciliària de les persones joves, millorant les oportunitats per l’accés a 
l’habitatge, fomentant el lloguer com a model de tinença que contribueix a millorar les 
oportunitats de mobilitat de les persones joves, impulsant també noves formes i models 
residencials i avançant cap a la consideració de l’habitatge com un dret social. El quart 
repte és promoure una vida saludable de les persones joves, promocionant un hàbits i 
unes conductes saludables, promocionant la prevenció de riscos de les conductes de les 
conductes de risc i millorant el coneixement, la percepció i l’ús dels recursos de salut. El 
cinquè repte proposat és avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 

participació en allò col•lectiu de les persones joves, incidint sobre els factors individuals 
que afecten la participació part tal de fomentar la implicació i la mobilització dels i les 
joves i reduir les desigualtats en el perfil de joves actius. També proposa donar suport a 
l’associacionisme juvenil, a les organitzacions, espais i xarxes socials i la construcció d’una 
estructura institucional i una administració més oberta i horitzontal que faciliti la 
participació i la incidència de tots i totes les joves. El sisè repte és universalitzar la 

cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius 
educatius i socialment cohesionadors, millorant i augmentant així l’accés, la difusió i el 
consum cultural crític, impulsant la creació de producció cultural i impulsant la cultura de la 
llengua catalana com a eina d’inclusió, dinamització i cohesió social de les persones joves. I 
el setè i darrer repte del PNJ de Catalunya és avançar cap a un nou model de país i de 

societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora 

en les formes d’organització col•lectiva, promocionant una organització i distribució 
social del temps, una imatge social positiva de les persones joves, igualtat, cohesió social, 
convivència sostenibilitat i vertebració territorial. 

Juntament amb l’administració de la Generalitat, els governs locals de Catalunya poden 
actuar en matèria de joventut en el marc de la Llei de polítiques de joventut. En aquest 
sentit, els municipis poden exercir un seguit d’activitats complementàries en matèria de 
joventut com: elaborar plans locals en matèria de joventut; estudiar i detectar les 
necessitats dins el seu àmbit territorial; promoure l’emancipació de les persones joves; 
afavorir la participació dels joves en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural 
del seu municipi; afavorir i promoure l’associacionisme i la creació de consells locals de 
joventut; crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de 
joventut dins el municipi; gestionar les polítiques juvenils com a conseqüència de convenis i 
altres instruments de col•laboració que subscriguin amb aquesta finalitat amb la 
Generalitat de Catalunya. 

Les polítiques locals de joventut
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Els ens locals són els que tenen un major coneixement del territori atesa la seva proximitat. 
Les polítiques de joventut en l’àmbit municipal (tot i que es tracta d’una dificultat amb la 
qual es troben també altres àmbits de l’administració), es veuen immerses en la paradoxa 
de treballar per atendre la globalitat de les necessitats dels i les joves (perspectiva integral) 
però sense disposar, moltes vegades, - i més en la conjuntura socioeconòmica actual -, dels 
recursos suficients per poder desenvolupar aquelles mesures que permetrien abordar les 
necessitats del jovent amb majors garanties. Aquest fet té com a conseqüència que la 
regidoria de joventut ha de tenir com a base el treball transversal, atès que aquesta 
necessita la complicitat dels altres àmbits per desenvolupar les mesures de caràcter 
integral que, tal com estableix el Pla Nacional de Joventut, li són constitutives. L’èxit de les 
polítiques de joventut en l’àmbit local depèn, com cap altra, de la incorporació en el 
consistori del treball transversal, impregnant de la perspectiva juvenil a la globalitat 
d’actuacions promogudes des del consistori. 

El paper de les administracions locals no és subsidiari ni es planteja com una corretja de 
transmissió unidireccional de les directrius marcades per la Direcció General de Joventut. 
Malgrat l’objectiu és que les polítiques locals de joventut desenvolupin en l’àmbit municipal 
les línies d’actuació recollides al Pla Nacional de Joventut, la relació interinstitucional es 
planteja des de la cooperació i el diàleg, atorgant un especial protagonisme i un ampli 
marge d’acció als poders locals. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 recull 
aquest principi amb aquestes paraules: “planteja un model d’organització político- 
administrativa de governança democràtica, on la Generalitat, que és qui disposa de les 
competències en matèria de joventut, no adopta un paper jeràrquic respecte la resta 
d’agents sinó que planteja una relació de col•laboració i colideratge amb la resta 
d’administracions”. 

El Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016, (PATJ-2016) parteix del Pla 
nacional de joventut de Catalunya 2020, com a marc estratègic de referència, però 
l'adapta a la mirada del món local. Recull les necessitats i prioritats detectades per les 
regidories de joventut i els consells comarcals, tant per avançar en la millora de les 
oportunitats de les persones joves, com en l'augment de la incidència (i l'impacte) de les 
polítiques de joventut locals. A partir d'aquestes prioritats el PATJ-2016 planteja les línies de 
treball a abordar conjuntament per part dels agents implicats al Projecte Territori durant els 
propers anys. Així mateix, es proposen un seguit d'actuacions que poden ser implementades 
pels ens locals per assolir els objectius identificats, amb un caràcter orientatiu. 

Els Plans Locals de Joventut són una eina d’implementació en el territori d’aquests principis, 
amb l’esmentat marge de maniobra i amb autonomia suficient com per identificar prioritats 
i objectius específics, atenent a les característiques i les necessitats concretes dels i de les 
joves a cada municipi. En els darrers anys s’ha consolidat la seva figura per a la planificació 
estratègica de les polítiques de joventut al territori. La nova Llei de Polítiques de Joventut 
dóna encara major estabilitat a aquest mecanisme de planificació i el reconeix com una de 
les eines clau de desenvolupament en el territori del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
2020. 
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EL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CUBELLES
El Pla Local de Joventut de Cubelles és un document de planificació estratègica que 
permet identificar les necessitats de la joventut, endreçar les prioritats, definir les línies de 
treball a mig termini i avaluar correctament els serveis, programes i accions adreçats a la 
població jove del municipi. Es planteja la seva vigència pel període 2018- 2021. 

A Cubelles no està en qüestió la necessitat de fer polítiques de joventut, però en la 
redacció d’aquest document sí ens hem plantejat com gestionar aquestes polítiques per 
tal que la seva utilitat es converteixi en una realitat visible, clara i reconeixible, és a dir, 
que aquest document sigui útil, de fàcil accés i amb multiplicitat d’actuacions amb l’única 
direcció de generar recursos utilitzables per les persones joves un cop detectades les 
seves necessitats i tenint en compte les seves potencialitats i els seus plans de futur. Cal 
generar recursos que ajudin els i les joves a decidir pel seu compte sense determinar el seu 
projecte de vida. 

Hem procurat fer propostes adaptades a la realitat del municipi i que permetin l'adaptació 
al ritme de canvi i d’evolució de les persones joves. Pensem en les persones joves com a 
subjectes de primera fila, com a ciutadans de ple dret que tenen opinions pròpies, que són 
crítiques, que fan propostes i que busquen solucions als seus propis problemes. Les 
actuacions plantejades són doncs encarades a generar tot tipus de recursos en tots els 
camps que ens és possible per posar-los a disposició de la ciutadania jove per tal que en 
facin l'ús que considerin més adequat, adaptant-nos a les seves demandes i necessitats 
particulars. 
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el marc 
estratègic La redacció del nou Pla Local de Joventut 2018-2021, 

permet impulsar polítiques locals de joventut que 
afrontin els nous reptes de futur del jovent. Però per 
tal de dibuixar aquest horitzó necessitem definir quina 
és la missió, visió i valors del marc estratègic. 

La missió del servei de joventut respon a la pregunta “per què existeix”, és la nostra raó de ser 
que orientarà tota la planificació i funcionament de manera àmplia i general.  La visió del servei 
respon a la pregunta “què volem ser d’aquí uns anys?”, definirem allà on volem arribar i el rumb a 
seguir. Els valors són el conjunt de principis, creences i regles corporatives i compartides amb tot 
l’equip que inspiren, regeixen i regulen el nostre funcionament i la gestió del servei. 

A partir d’aquest marc estratègic es fonamenten totes les propostes d’actuació que conté el Pla, 
ens descobreixen per què proposem unes actuacions i uns mètodes de treball i no uns altres. En 
definitiva, constitueix la filosofia del projecte. 

Per la definició de la missió, visió i valors del servei de Joventut s’ha comptat amb la participació 
de tots/es els/les professionals vinculats/des al servei, que individualment han fet les seves 
aportacions, a partir de les quals s’ha aconseguit una única definició consensuada. D’aquesta 
manera s’ha aconseguit nodrir la definició final d’una diversitat i riquesa que només són possibles 
d’aconseguir des dels diferents punts de vista i des de diverses perspectives. 

A partir d’aquest marc estratègic i amb les conclusions extretes de la diagnosi, definirem les línies 
estratègiques del Pla Local i establirem els objectius estratègics que orientaran les polítiques de 
Joventut en la concreció dels programes. 

la missió
Una de les principals missions del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Cubelles és donar 
resposta a les necessitats del col•lectiu jove del municipi davant els dubtes i necessitats que es 
plantegen en aquest moment vital del seu creixement personal. Així, un dels objectius del servei 
consisteix en detectar quines són aquestes necessitats i garantir que es duen a terme 
programes, projectes i actuacions destinats a cobrir-les al màxim possible. Aquestes necessitats 
poden estar relacionades amb qualsevol àmbit que afecta la població a la que ens dediquem, 
educació i formació, salut física i emocional, oci i lleure... 
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El Servei de Joventut ha esdevingut, d’aquesta manera, un referent de les persones joves en 
temes de participació, salut, oci i lleure, educació, formació i educació. Està dotat amb 
professionals que són referents qualificats per resoldre dubtes i qüestions relacionades amb 
aquests àmbits. Una de les claus del bon funcionament del servei i d’haver-se consolidat com un 
espai de referència real entre les persones joves del municipi és la proximitat del servei i dels i 
les professionals que s’hi dediquen, que facilita a la persona jove el contacte amb 
l’administració. 

El Servei de Joventut acompanya, des de la proximitat, les persones joves en una etapa de les 
seves vides en la que necessiten suport en diferents àmbits, una etapa que es caracteritza per 
la formació de la identitat pròpia i la presa de decisions que afecten el seu present però que 
també seran cabdals pel seu futur com a persona adulta. 

A més de l’acompanyament, des del Servei de Joventut es donen recursos i eines a les persones 
joves per tal que esdevinguin ciutadans que participen en les polítiques que es duen a terme en 
el seu municipi, així com en la vida social i cultural de Cubelles. 

Els destinataris del servei són les persones joves de Cubelles, entenent com a persones joves 
des que comencen l’educació secundària i fins als 35 anys, i les seves famílies. Depenent de 
l’edat dels destinataris s’hi dediquen uns o altres projectes o accions. Val a dir que, actualment, 
els esforços del Servei de Joventut es dediquen majoritàriament a les persones joves 
escolaritzades als instituts de secundària municipi. 

la visió
El Servei de Joventut té la voluntat de continuar sent un espai referent d’informació, orientació i 
acollida per a les persones joves i les seves famílies. Un punt de referència per a totes les 
ocasions al que sàpiguen que poden recórrer quan ho necessitin i en el que se sentin com a 
casa seva. 

A més, voldria ser un espai per la creació juvenil i un lloc on s’ofereixi la possibilitat de potenciar 
les capacitats de la població jove del municipi. 

Es treballa per arribar a tota la diversitat de persones joves per atendre les seves necessitats 
com a individus únics, però alhora potenciant la cohesió social des d’aquesta diversitat. 

El Servei de Joventut vol ser l’altaveu de les persones joves del municipi, el canal a través del 
qual expressen les seves necessitats a l’administració i l’instrument que dóna resposta a 
aquestes necessitat. Des de Joventut es busca escoltar la veu dels i les joves per tal de construir 
plegats les polítiques de joventut que s’hi destinen. També es pretén donar a conèixer a la 
ciutadania jove i a la ciutadania en general la tasca que es fa des del Servei, de manera que es 
transmeti l’accessibilitat del Servei i la bona acollida que hi tenen les propostes que s’hi 
adrecen. 
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Un dels grans objectius pel que sempre s’ha treballat és aconseguir la participació de les 
persones joves, que se sentin escoltats, tinguin veu i vot en les decisions que afecten les 
polítiques de joventut i poder oferir així un servei ajustat a les seves necessitats i amb projectes 
realistes. 

El Servei de Joventut vol ser un servei cada cop més multidisciplinar, amb un espai propi i 
identificable des d’on es puguin oferir, de manera centralitzada, nous recursos a la ciutadania 
jove. 

Per seguir amb el rumb desitjat des de la regidoria, però, caldria que el Servei de Joventut 
tingués més reconeixement dins de l’Ajuntament, que els i les responsables polítics copsessin la 
importància de la tasca que es duu a terme des de Joventut i el potencial de la gent jove del 
municipi, això es traduís en un augment considerable de recursos humans i econòmics al servei, 
que ens facilités l’assoliment dels objectius. 

els valors
Igualtat d’oportunitats: és un dels principals valors que regeixen tota la tasca de l'equip de 
professionals del servei. Es treballa per a les persones joves, atenent la seva diversitat per raó 
de gènere, origen, situació de discapacitat o qualsevol altra, i vetllant perquè no es 
reprodueixin estereotips de gènere, cultura o classe. Tenint en compte aquesta igualtat dins la 
diversitat, el Servei de Joventut ha de promoure la identitat pròpia, la cohesió de grup, 
l’autoestima i confiança en un/a mateix/a, l’apoderament de les persones joves, la seva 
capacitat d’anàlisi, autonomia, la cultura de l’esforç, i potenciar les seves capacitats individuals. 
Des de Joventut es lluita amb respecte contra la desigualtat, el racisme, la xenofòbia i 
l’homofòbia, entre d’altres, fomentant el respecte, la tolerància amb la pluralitat i diversitat 
d’opinions i maneres de ser i l’empatia. 

Proximitat: Una de les claus del bon funcionament del Servei de Joventut és la proximitat, tant 
la proximitat física, ja que s’atansa el servei als llocs on els joves hi són, com la proximitat a les 
persones joves pel que fa el llenguatge i missatges que s’hi adrecen. Dins d’aquest concepte de 
proximitat també s’hi engloba el tracte que tenen els i les referents del servei de Joventut amb 
les persones joves, un tracte amable, proper i allunyat de les grans formalitats i 
institucionalismes. Els i les treballadores de Joventut són empàtics/ques amb les persones per 
qui treballen, de manera que s’aconsegueix que se sentin escoltades i recolzades. També 
aquest valor està present entre els mateixos professionals que conformen l’equip de Joventut. 

Transversalitat: Des del Servei de Joventut es treballa des de la integralitat, es pretén actuar 
en tots els àmbits de la vida de les persones joves. Lligat amb el concepte d’integralitat, la 
transversalitat del treball en polítiques de joventut, tant entre els diferents departaments de 
l’Ajuntament com entre els diferents agents del territori que treballen amb joves, creiem que és 
clau per dur a terme la nostra tasca de manera eficient i efectiva. El treball en equip és 
fonamental en el treball amb joves. També s’aplica la interinstitucionalitat, coordinant el treball 
en polítiques de joventut que es duu a terme des de les diverses administracions. 
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Innovació i capacitat d’adaptació: Són valors molt importants per tirar endavant polítiques 
de joventut efectives. Cada projecte o idea s’ha d’adaptar a la situació del moment. Des del 
servei de Joventut cal tenir la capacitat de no repetir actuacions per inèrcia si no s’han vist 
resultats positius. Alguns dels projectes que es tiren endavant són força pioners. 

Flexibilitat: en el sentit de la capacitat que té l’equip d’adaptar-se ràpidament als canvis i a 
les propostes que es fan per part dels joves o entitats. 

Esperit crític: necessari per poder millorar els serveis i actuacions i adaptar-los a les noves 
necessitats.  Aquest valor d’esperit crític no només s’aplica al servei de Joventut, sinó que es 
fa extensiu al mateix col•lectiu joves, treballem per donar eines i promoure joves inquiets, que 
lluitin i reivindiquin els seus drets. Volem que siguin autònoms i crítics amb ells mateixos i amb 
els món que els envolta. 

Superació: Intentem portar a  la pràctica la superació individual i com a equip, i traslladar 
també aquest valor als i les joves. 

Compromís: Treballem també des del compromís amb la nostra feina i amb el públic al que 
s’adreça. Quan es detecta una necessitat es treballa per poder-li donar resposta, i en cap 
cas s’intenta evitar-la. La constància i la perseverança són el nostre dia a dia per poder crear 
nous espais i diferents ofertes conjuntament amb la població jove. Es té molt en compte per 
qui treballem, pel poble i per la seva ciutadania. L’equip té ganes de fer bé la feina i estar a 
l’alçada del que es mereix la població jove de Cubelles. 

Trasparència: també considerem vital aplicar la transparència en totes les gestions, i també 
a l’hora d’explicar per què es prenen unes decisions i no unes altres, motivacions per tirar 
endavant els projectes i en la resposta a totes les qüestions que ens arriben de la ciutadania. 

Participació: També s’intenta dinamitzar el conjunt de persones joves de Cubelles des de la 
participació. Intentem que siguin participatius i motivar-los per tal que puguin incidir sobre la 
realitat. Es creen espais comuns de creació que promouen la participació, la integració i 
inclusió total de cada individu en la societat. 
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Introducció La diagnosi és una de les parts més importants del Pla 
Local de Joventut, ja que aporta informació sobre el punt 
de partida i a partir de la que es planificaran les futures 
actuacions que millorin  les condicions de vida del jovent 
del municipi. 

El procés d’elaboració de la diagnosi ha contemplat diferents elements estratègics, com ara 
implicar tota l’organització municipal, els agents socials i el jovent per intentar adequar les 
actuacions a les seves voluntats i possibilitats, però també per vetllar per la seva 
corresponsabilització i implicació. 

La metodologia d’elaboració parteix de la necessitat d’una anàlisi de la realitat juvenil, una 
identificació i avaluació dels recursos existents al municipi destinats al jovent, i un procés de 
reflexió col•lectiu on intervenen els diferents agents implicats: polítics, tècnics, agents socials i 
jovent. 

Aquesta primera fase té com objectiu principal l’aproximació al coneixement de la realitat 
juvenil de Cubelles des d’una vessant quantitativa i qualitativa (anàlisi de la realitat juvenil)  i 
la identificació i anàlisi dels recursos i polítiques de joventut desenvolupades (anàlisi de les 
polítiques de joventut). 

Ara bé, analitzar tots els aspectes de la vida dels joves i les polítiques que els afecten, encara 
que sigui des de l’àmbit municipal, és una tasca ingent. Per això, a l’hora de fer aquesta 
aproximació a la realitat juvenil ha estat necessari prioritzar els aspectes  sobre els que volíem 
centrar l’anàlisi i focalitzar la mirada, entenen aquesta tasca com una oportunitat per dotar 
d’intencionalitat el treball realitzat. En aquest sentit, s’ha prioritzat la formació, l’ocupació, el 
lleure i la cultura, i la informació i participació de les persones joves. 

La priorització dels àmbits de formació, ocupació, el 
lleure i la cultura i la informació i participació de les 
persones joves, respon al fet que des del servei de 
Joventut ja es treballa en profunditat i es té cobert 
l'àmbit de la salut (tot i que també se n'ha parlat en el 
procés participatiu), i a que en l'àmbit d'habitatge s'ha 
descartat no es té capacitat d'incidir més enllà de 
donar informació als i les joves i adreçar-los a altres 
serveis, per aquests motius s'ha descartat.
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En el marc d’elaboració de la diagnosi s’han dut  a terme diferents accions: 

• Anàlisi i explotació de dades secundàries: S’ha dut a terme una aproximació a la realitat 
juvenil des de la perspectiva de les dades sociodemogràfiques. 

• Treball de camp: El treball de camp pretenia recollir i contrastar les percepcions i visions que 
hi ha sobre la realitat juvenil de Cubelles i identificar les principals necessitats a què cal 
donar resposta. El treball s’ha dut a terme de forma paral•lela, a nivell polític, tècnic i amb les 
persones joves (associades i no associades). 

data actuació
27/10/2016

28/11/2016

15/02/2017

22/02/2016

Sessió de treball amb l'equip de Joventut

Sessió de presentació a l'equip de govern i oposició

Sessió participativa amb personal tècnic municipal i professionals: 
Lleure i Participació

 Sessió participativa amb personal tècnic municipal i professionals: 
Formació i Ocupació

Sessions participatives amb delegats/des de l'INS Les Vinyes i 
de l'INS Cubelles

15/03/2017

Sessió participativa amb joves menors d'edat23/03/2017

Sessió participativa amb joves majors d'edat no associats08/04/2017

Sessió participativa amb joves representants d'entitats05/05/2017
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síntesi de la 
diagnosi

Cubelles és un municipi situat al sud de la comarca del Garraf, i comprèn una població 
de 15.205 persones, segons dades del padró municipal de 2016. Aquesta població està 
distribuïda de forma equilibrada per sexes. 

La població de 15 a 29 anys és de 1.952 persones, i representa un 12,84 % de la 
població total. Dins d’aquesta franja, la més nombrosa és la de 15 a 19 anys, que 
representa un 38% de la població jove. 

La piràmide de població apunta una tendència al creixement de la població jove en els 
pròxims anys, ja que es pot observar un augment de la població en la franja d’edat dels 
5 als 14 anys. 

L’evolució del percentatge de població jove de 15 a 29 anys de Cubelles ha seguit una 
tendència similar a la comarca i Catalunya en els darrers deu anys, en què la població 
a minvat, si bé l’any 2016 es va produir un augment del pes relatiu de la població jove, 
passant del 12,28% de 2015 al 12,84% de joves de 2016. 

La diagnosi ha estat un extens recull de diversos elements 
importants per entendre la realitat de les persones joves de 
Cubelles. Els resultats complerts es poden consultar al 
document específic de diagnosi, si bé aquí es fa una síntesi 
de les principals conclusions extretes d’aquest document.  

context social i territorial

Evolució del percentatge de població jove de 15 a 29 anys. Cubelles, Garraf i Catalunya 2016

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. Padró municipal d'habitants
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El nombre de joves de 15 a 19 anys ha anat augmentant al llarg dels darrers deu anys. 
En canvi, el col·lectiu de 25 a 29 anys ha anat minvant. D’altra banda, el nombre de 
joves de 20 a 24 anys ha anat oscil·lant al llarg del període 2006-2016, experimentant 
creixement els anys 2012, 2014 i 2016. 

Evolució de la població jove per franges d'edat. 2006-2016.

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT i Ajuntament de Cubelles. Padró Municipal d’Habitants 09/11/2016

El barri amb més jovent de 15 a 29 anys és el nucli de Cubelles, on hi viu el 50,67% de la 
població jove. La zona amb menys població jove és l’ Urbanització Corral d’en Tort on 
només hi viu el 0,36% del jovent (7 joves). 

Població jove segons barris. 2016.

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Cubelles. Padró municipal d’habitants 9/11/2016
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Cubelles ha seguit una tendència similar a la del conjunt de la comarca pel que fa 
l’evolució de la població estrangera, si bé en el percentatge de població estrangera 
s’ha mantingut per sota dels valors comarcals al llarg dels darrers deu anys.  Entre la 
població jove de Cubelles de 15 a 29 anys, hi ha 231 joves estrangers, fet que 
representa l’11,83% del total de jovent del municipi. 

de les sessions participatives s'extreu que...

A Cubelles hi ha molta segona residència i en bona part és un poble d’estiueig. 

La seva situació geogràfica és molt  bona i compta amb molt bones comunicacions i un
fàcil accés a la muntanya. 

Existeixen distàncies  molts grans entre diferents punts del poble. El municipi compta
amb un servei de  bus urbà, però té una freqüència de pas molt baixa i els dies festius i
caps de setmana no hi ha servei. Dependència de les famílies per desplaçar-se. 

Els joves es mouen amb  bicicleta i els carrers no estan preparats ni senyalitzats per
aquests usos (s’alerta de zones perilloses en la connexió amb Mas Trader).  

Poca oferta comercial i que no ofereix gaire coses d’interès pels joves adolescents. Per
aquest motiu molts d’ells marxen a Vilanova a la recerca d’opcions de lleure. 

Cubelles té un entorn natural privilegiat, però no se’n fomenta l’ús per part dels joves,
que no s’hi vinculen. 
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Cubelles compta amb dos instituts de secundària, l’INS Cubelles (ESO i batxillerat
d’Humanitats i Ciències Socials) i l’INS Les Vinyes (ESO). 

LA FORMACIÓ DE LES PERSONES JOVES

Dades de matriculació de l'INS Cubelles. Curs 2016-2017

Font de les dades: INS Cubelles

Segons les dades disponibles, el curs 2016/2017 l’alumnat matriculat a l’Institut Cubelles
 és de 465 joves, dels quals el 49,89% són nois i el 50,11% noies. 

El percentatge d’alumnat que supera el curs a l’Institut Cubelles se situa entre el 80% i
el 94% excepte a 1r de Batxillerat, que és del 56%. 

A l’Institut Cubelles l’índex d’absències no justificades superiors al 5% se situa entre el
18,6% i el 22,88% segons els trimestres al Batxillerat, i entre  el 6,5% i el 10,6% a l’ESO.
 Les absències no justificades superiors al 25% són més baixes,  se situen entre el 2,07%
i el 2,96% segons el trimestre a l’ESO i entre un 1,69% i un 4,2% segons el trimestre al
Batxillerat. No s’han facilitat aquestes dades des de l’Institut Les Vinyes. 

L’índex d’abandonament dels estudis és més elevat a 1r de batxillerat que a 2n, on no
s’ha produït cap cas, i que en els cursos de l’ESO. No s’han facilitat aquestes dades des
de l’Institut Les Vinyes. 

Índex d'abandonament d'estudis de l'INS Cubelles. 

Font de les dades: INS Cubelles
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179 joves domiciliats a Cubelles han estudiat batxillerat o ESO en centres educatius
d’altres localitats el curs 2016-2017. El 64,25% de l’alumnat de Cubelles que estudia
ESO o Batxillerat en centres educatius d’altres municipis s’ha matriculat a instituts de
Vilanova i la Geltrú, molts d’ells a l’escola concertada.  

El municipi no compta amb oferta  de Cicles formatius però des de l’Ajuntament
s’organitzen cursos de preparació per a la prova d’accés a Cicles de formació
professional de Grau Mitjà i de Grau Superior. Tampoc no hi ha oferta de PFI ni escola
d’adults. 

Es fa seguiment de la situació escolar d’infants i joves en situació de risc: 42 alumnes
d’instituts de Cubelles, 4 alumnes de les USEE d’Instituts a Vilanova, i de 83 casos en les
escoles de primària de Cubelles, 1 alumne de la UEC, 8 alumnes de PFI a Vilanova, i 8
joves que fan el curs de preparació per a les Proves d’Accés a Cicles Formatiu de Grau
Mitjà que es fa a Cubelles. 

Es destaquen els projectes Full de ruta i  els cursos que organitza el SOLC .  

Pel que fa a programes d’ajut a l’estudi, a l’Institut Cubelles s’impulsa el  Programa
d'ajut a l'estudi (PROAPAI) durant tres hores setmanals. 

Des de l’Ajuntament s’impulsen diferents iniciatives per facilitar l’accés a l’educació i
formació (ajuts econòmics per llibres, material escolar, targetes de transport, matrícules
per a batxillerat, activitats extraescolars o d’estiu).  Des dels Serveis Socials municipals
l’any 2016 es van atendre 114 joves (71 nois + 43 noies) i tramitat ajudes per valor d’uns
12.000 €.  

La Biblioteca Municipal “Mn. Joan Avinyó” ofereix  servei de premsa diària, revistes,
llibres de consulta, préstec de llibres, secció infantil i juvenil, sala d'estudi, connexió a
internet, wifi, servei de fotocòpies i servei d’ofimàtica. 

de les sessions participatives s'extreu que...

Des de l’àmbit tècnic tots els agents consultats valoren  de manera positiva que
Cubelles compti amb oferta de formació secundària, així com la possibilitat de fer les
proves d’accés tant a CFGM com CFGS. Es valora que el curs sigui econòmic i estigui
organitzat per l’Ajuntament.  

Es percep que el nivell sociocultural de la població és més baix que el dels pobles de
l’entorn, i això també es trasllada al jovent. Per algunes famílies els instituts tenen un
cert estigma i prefereixen portar els fills a l’escola concertada a Vilanova. 
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Més enllà de l’oferta dels dos centres, la resta de programes de formació no es fan a
Cubelles, sinó a Vilanova i Sitges. Els joves tenen poca predisposició a moure’s i
formar-se en altres municipis i tampoc no donen valor als cursos que són gratuïts.  

Al municipi manquen alguns equipaments educatius, com ara escola d’adults i un
centre  obert. En d’altres casos cal millorar els existents com ara els barracons de
l’Institut de les Vinyes, o la necessitat d’incorporar  wifi a l’Espai Jove. L’Espai Jove és
molt ben valorat, tant per les activitats i tallers que organitza com pel TRACA, el Punt
d’Informació, l’Assessoria de Salut, els cursos de formació en el lleure, etc. Per tot això,
ha esdevingut un espai de referència real pel jovent també en l’àmbit de la formació. 

No existeixen alternatives per a alumnes que no els hi va bé l’institut, i això augmenta el
fracàs escolar.  

A nivell d’escola es deixa massa marge per tal que l’aprenentatge s’acabi a casa. La
realitat, però, és que hi ha un elevat percentatge de famílies que no fan
l’acompanyament necessari als seus fills. Les famílies es mouen entre la sobre protecció
i la desatenció. Tot això es tradueix en un problema de manca d’autoritat en general
tan a les famílies com als centres. 

Hi ha qui té la percepció que existeixen  moltes desigualtats i desnivell pel que fa
l’aprenentatge de l’anglès. Des de l’Ajuntament es destinen recursos a la potenciació
de l’aprenentatge de la llengua anglesa.  

El fet de ser un poble petit facilita la coordinació entre els professionals. També
existeix una bona relació i coordinació entre els serveis d’Educació i Joventut de
l’Ajuntament i els centres. Una eina que ha estat molt útil és el Catàleg d’activitats i
tallers per als Instituts que s’ofereix des de l’Ajuntament. 

Pel que fa a la visió dels joves consultats, es destaca la necessitat que es construeixi
l’Institut Les Vinyes, que fa anys que es troba en barracons.  

Pel que fa a la orientació acadèmica, s’indica que el treball que es fa als centres no és
prou bo. Des de l’Espai Jove s’ofereixen activitats i servei d’orientació. 

L’alumnat també destaca el Projecte Buchenwald, que compta amb subvenció de
 Ajuntament. 

Assenyalen la necessitat de millorar els accessos a la zona escolar on es troben els
instituts.  

Pels joves consultats la biblioteca és un equipament que cal millorar, tant en
instal·lacions com en l’oferta de lectures recomanades pels instituts.  

Com a oportunitat es destaca la possibilitat de facilitar espais d’estudi a demanda en
èpoques d’exàmens, però cal veure als instituts si realment  hi ha la necessitat . 
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La població activa (persones en edat laboral que treballen o es troben a l’atur)
registrada de Cubelles durant l’últim trimestre de 2016 era de 5.930 persones, i ha anat
augmentant al llarg dels darrers sis anys.  

L'OCUPACIÓ DE LES PERSONES JOVES

La població activa registrada en joves de 16 a 24 anys ha acumulat creixement de 2014
a 2016. En canvi, la població activa registrada de 25 a 34 anys va minvar
progressivament fins l’any 2015 i va augmentar lleugerament l’any 2016. 

La taxa de contractació temporal a Cubelles se situa en el 70,29% i és més baixa que
la del conjunt de la comarca, que és del  86,93%. La taxa de contractació temporal en
joves de 16 a 25 anys a Cubelles es situa en el 62,96%, també més baixa que la de la
comarca, que se situa en el 88,22%.  

Les dades de març de 2017 ens indiquen que la taxa d’atur de Cubelles es situa en
16,33%, més elevada que la del conjunt de la comarca (14,88%). Al següent gràfic es
pot observar que  durant els darrers set anys la taxa d’atur de Cubelles ha seguit una
tendència similar a la comarcal si bé s’ha situat per sota de la del Garraf durant tot el
període.  

Evolució de la taxa d'atur registral. Garraf i Cubelles. Març 2010 a març 2017

Elaboració pròpia. Font de les dades: Hermes-Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris 
del Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del Departament 

d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social

La taxa d’atur estimada de la població jove de 16 a 34 anys de Cubelles de març de
2017 s’ha reduït respecte els anys anteriors i, tal i com es pot observar al següent gràfic,
ha tingut diverses oscil·lacions segons les franges d’edat joves. Al llarg dels darrers set
anys (març 2010-març 2017) la taxa d’atur registral ha sigut més elevada entre el jovent
de 16 a 24 anys que en la franja de 25 a 34 anys. 

Evolució de la taxa d'atur registral de la població jove de Cubelles. Març 2010 a març 2017

Elaboració pròpia. Font de les dades: Hermes-Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris 
del Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del Departament 

d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social
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Entre les 965 persones aturades registrades a Cubelles, el sector serveis és el que
mostra dades d’atur registrat més elevades. El mes de març de 2017 l’atur registrat en
aquest sector representa el 76,28% de l’atur de Cubelles. 

Cubelles compta amb el Servei d’ocupació local (SOLC) que articula diferents serveis: 
- Borsa de treball: Per tal de facilitar a les empreses els/les candidats/es més
apropiats a les seves necessitats 
- Dinamització econòmica: Es faciliten ajuts, bonificacions i exempcions fiscals per a  la
creació d’empreses i la generació d’ocupació al municipi 
- Club de la feina: Espai per a totes aquelles persones que estan buscant feina. 
- Empreses - gestió d'ofertes: Servei d’intermediació entre oferta i demanda de treball  
- Formació:  Formació a persones en situació d’atur, a treballadors i a autònoms amb la
finalitat d’adaptar els seus perfils professionals a les noves demandes del mercat 

de les sessions participatives s'extreu que...

El fet que la comarca  sigui petita i ben comunicada, i Cubelles un poble petit, facilita
buscar feina a través del boca orella.  

El SOLC és un servei consolidat, però cal donar-lo a conèixer entre els joves i als propis
centres d’educació.  

A Cubelles hi ha força ofertes de treball, però la majoria estan vinculades a l’hostaleria
i sovint són de caràcter molt estacional 

La recerca de feina és un repte pel jovent i sovint les seves expectatives no tenen
cabuda a la realitat. Els joves estan acostumats a la cultura de la immediatesa i
esperen respostes immediates també en el àmbits de la formació i de la feina.  

Els joves que  abandonen els estudis sovint es queden penjats. Hi ha desorientació dels
joves, falta de formació i de competències bàsiques.  

Bona part dels programes de formació s’orienten la hostaleria i hi ha molts joves als que
no els interessa aquest sector i no tenen alternatives.  

Molts joves mostren reticència a treballar fora del poble. 

Un sector d’ocupació per a joves a l’estiu és el lleure, ja que existeixen molts casals
d’estiu esportius i de lleure amb ofertes de feina. Els que es formen en el lleure no
passen pel SOLC, sinó que es busquen les opcions per altres canals. 
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Es valora l’existència de dos projectes exclusius per joves; Joves per l’Ocupació (ports) i
Fem Ocupació per a Joves (hostaleria). El de Joves per l’Ocupació està massa
masculinitzat. Per contra, no hi ha taller d’oficis o similar a Cubelles. 

Es destaca el tauler d’ofertes de feina del bloc de l’Espai Jove. 

El SOLC i el programa Garantia Juvenil estan valorats de manera positiva. Les
institucions pensen en els joves. No obstant, es planteja el debat si per culpa d’un
excessiu intervencionisme amb els joves, família, escola i institucions, provoca que
aquests no s’espavilin. 
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Cubelles compta amb diferents equipaments esportius. Destaquen el Camp de futbol
municipal “Josep Pons i Ventura” i el Poliesportiu municipal.  

EL LLEURE DE LES PERSONES JOVES

Existeixen diferents instal•lacions esportives a l’aire lliure en les diferents urbanitzacions
o barris. També hi ha elements de condicionament físic al passeig de la Mar
Mediterrània i instal•lació de lliure accés a la platja de la Mota de Sant Pere. 

Un altra iniciativa és el projecte de Patis Oberts a l’escola J. A. Charlie Rivel. 

Des de la Regidoria d’Esports s’organitzen activitats com ara la Festa de la Bicicleta,
esports a la platja o tornejos esportius. 

L’skatepark és un equipament esportiu de referència pels joves. Actualment presenta
problemes de manteniment. Per part dels usuaris de l’espai es demana una ampliació
que doti l’equipament d’elements que complementin els que hi ha, sobretot per fer
trucs aeris.  

Cubelles compta amb el Casal de Cultura (on s’ubiquen la biblioteca i l’emissora de
ràdio municipal), el Centre Social (sala d’exposicions) i la Sala Sociocultural. 

L’equipament juvenil referència és l’Espai Jove, destinat a la promoció social que,
mitjançant un espai relacional i una dinamització sociocultural, promou la plena
ciutadania dels i les joves. Aquest equipament fomenta la presa de decisions autònoma
i responsable i el treball en grup des de la participació activa en projectes col·lectius i
la implicació a la comunitat, promou la dinamització juvenil a través de diverses
accions, ofereix suport i difusió de la creació jove, i, en definitiva, esdevé un altaveu de
les iniciatives i les opinions dels i les joves. 

Cubelles no compta amb cap espai adreçat als joves que pugui funcionar com a punt
de trobada autogestionat. 

de les sessions participatives s'extreu que...

Bona part de l’oferta esportiva s’articula a través de clubs.  El pavelló és d’accés lliure i
al seu entorn hi ha molt moviment i molta vida. Es troben a faltar espais d’accés lliure.
Manca un gimnàs municipal i una piscina coberta.   

Hi ha  28 entitats entitats esportives i el Consell Esportiu fa activitats als instituts.  
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Els joves valoren que Cubelles compta amb diferents zones per fer esport com ara la
platja, el poliesportiu o l’skatepark. Del poliesportiu indiquen que cal fer millores de les
seves instal·lacions. Es troben a faltar pistes d’accés lliure, ja que la que hi ha al nucli
és de sorra i la resta estan molt allunyades. Assenyalen que a la Plaça de la Vila
prohibeixen jugar a pilota, però tampoc ofereixen alternatives vàlides. Al poble també
hi ha un gimnàs, però és petit i privat. 

Les entitats juvenils assenyalen que falten espais municipals polivalents on poder fer
diferents tipus d’activitats.  

Manquen equipaments culturals com cinema o teatre, i tampoc hi ha  espais per assaig
de grups de música. Hi ha un projecte de biblioteca per un futur proper que ja està
aprovat i que tindrà sala d’actes, i també hi ha un projecte per la reforma de l’Aliança
(entitat privada) que era l’antic casino. Aquest projecte de l’Aliança és una oportunitat
per començar a articular un punt de trobada d’oci pels joves. Es faran diferent tipus
d’activitats, i també hi haurà la possibilitat d’establir-hi una programació estable, ja
que a través d’un conveni de col•laboració l’Ajuntament passarà a fer-se càrrec de la
seva gestió. 

L’Espai Jove funciona bé com a punt d’informació però manca un espai més gran i
obert els caps de setmana on els joves puguin trobar-se i ser autònoms en el seu
funcionament. L’Espai Jove és molt utilitzat per adolescents i valoren de manera molt
positiva la figura de les dinamitzadores. Els joves assenyalen, però, que actualment els
divendres no obre i, era el dia en que s’organitzaven activitats de lleure i recreatives.
També assenyalen que manca wifi i cal millorar els ordinadors.  

L’skatepark és una instal·lació molt ben valorada pels joves, tot i que coincideixen en
que cal millorar-ne el manteniment, ampliar-lo i posar nous elements com un quarter i
un bowl que fa temps que es demanen. A més, darrerament l’espai és ocupat per  nens
i nenes més petits i es generen problemes, a més que no es respecta l’obligatorietat del
casc. L’espai no està prou regulat amb unes normes clares. 

La Sala sociocultural no es va dissenyar adequadament i actualment es fa servir com a
gimnàs de l’escola J. A. Charlie Rivel. La pista està coberta de parquet que dificulta fer
determinats actes i algun tancament és va fer de vidre, fet que la inhabilita per poder
fer competicions esportives. 

Els joves consultats també proposen fer més activitats esportives organitzades, com
campionats o tornejos de futbol sala o tenis taula, sortides els caps de setmana, així
com habilitar llocs per fer esports d’aventura, com un rocòdrom o tirolines. 

Es troba a faltar un cinema, activitats i tallers com manualitats,  fotografia i
exposicions.  

No hi ha oferta d’oci privat i l’oci nocturn és nul. Els joves marxen a altres poblacions a
la recerca d’alternatives i perden els vincles amb el poble. L’oci i el lleure haurien de ser
elements estratègics per atraure els joves i que no marxin de Cubelles.  
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Totes les activitats de festes excepte el Cerkabirra estan controlades per l’Ajuntament.
Això és un punt feble per les entitats consultades.  Es valora de manera positiva el
Survival Zombie i la Festa Jove. El Carnaval cal dinamitzar-lo millor. 

Els joves de la franja de 13 a 17 anys no tenen pràcticament oferta de lleure al poble.
Els més grans marxen a altres pobles.  

Existeixen consums de risc entre joves i adults.  El cànnabis és habitual entre nois i
noies. Caldria una major presència policial a la sortida de l’institut, es queden retirats i
no actuen allà on es consumeix. 

L’Ajuntament no disposa de gaire infraestructures i ho ha de llogar tot, i això fa que
desprès no hi hagi pressupost per poder contractar grups decents. El pressupost que es
destina a la Festa Major és molt just, malgrat ser una activitat que mobilitza molta gent. 

Es percep que els joves a Cubelles no se’ls té massa en compte. La sensació és que els
joves fan nosa a tot arreu i es prioritza l’atenció a les queixes d’alguns veïns. Hi ha poc
interès polític per obrir o facilitar espais a l’aire lliure. Un exemple d’això va ser
l’actuació al Parc de Santa Maria.  

Per temes d’informació o dubtes sobre qualsevol aspecte de salut tenen com a
referència l’Espai Jove on saben que allà els poden atendre (TRACA i Assessoria de
Salut per a Joves). 

Una de les poques activitats impulsades per joves que té un cert reconeixement és el
Cerkabirra que organitza l’associació de joves El Cubell.  

Les festes acaben massa d’hora. Es proposa o bé allargar els horaris fins que comenci
el servei de tren o bé habilitar un servei de bus per les festes .  

Al poble hi ha una discoteca però és per majors d’edat (tot i que indiquen que segons
els dies, el control d’accés és més laxe). Proposen recuperar l’espai de l’antiga Sala
Multiusos La Mota que van tancar, o de l’edifici de Can Travé per usos de lleure.  
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 L’Ajuntament de Cubelles disposa de diferents espais i canals adreçats a la informació
i participació dels i les joves: web, facebook, twitter, bloc i whatsapp.  

LA INFORMACIÓ I LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES JOVES

de les sessions participatives s'extreu que...

Des de l’àmbit tècnic es valora que l’Espai Jove és conegut i espai de referència pel
jovent, sobretot d’edats compreses entre els 12 i 20 anys, i també es valora el treball
que es fa als instituts a través del passa classes, i la informació del TRACA. Per contra,
la figura dels delegats i delegades no s’utilitza.  Una dificultat important és el fet que
l’Espai Jove no compti amb connexió wifi.   

Malgrat l’existència d’aquests diferents canals de comunicació, manca una estratègia
de comunicació més ben definida, ja que no està estratificada i políticament no es fa
cas de l’estratègia de comunicació. També manca planificació dels departaments en
general, i això provoca dispersió de la informació. No hi ha una guia o agenda
compartida d’activitats.  

Els joves consultats coincideixen en assenyalar l’Espai Jove com un clar referent
informatiu. Posen en valor de manera destacada el paper de les dinamitzadores i
educadores, pel seu paper de suport, informació i acompanyament.  Per informar-se
assenyalen les xarxes socials, els cartells al carrer i el passa classes que fan des del
PIDCES. 

L’Espai Jove dóna resposta a les propostes que els arriben dels joves que volen
organitzar coses. També es programen activitats en funció de les tendències i
interessos juvenils. 

Actualment es vol impulsar un Consell de Ciutadania, i caldria veure de quina manera
es poden incorporar els joves en aquest espai per fer sentir la seva veu. 

S’assenyala la necessitat de revisar com es gestionen les instàncies a nivell intern  de
l’Ajuntament. Hi ha joves que han fet demandes i no han obtingut resposta.  

Cubelles té molt de moviment associatiu, però amb poca gent. Hi ha poca barreja
entre entitats i no hi ha cap taula d’entitats. L’Agrupació de Balls Populars és molt
potent i hi ha tres entitats joves actives: Associació de Joves de Cubelles, El Cubell i el
Quintal. 

Com a propostes de millora caldria treballar en millorar l’impacte visual de les
comunicacions, amb més difusió gràfica, situar panells digitals informatius, o impulsar la
figura de youtubers que actuïn com a líders d’opinió . 
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Quan es fan activitats els joves responen, però les partides pressupostàries es destinen
a altres públics com infants o gent gran. Manquen recursos econòmics per polítiques de
Joventut. 

Les entitats consultades assenyalen que els joves estan estigmatitzats. Sembla que
només organitzin festes però en realitat no és així. L’Ajuntament se sent orgullós del
que fan els joves però no és conscient ni reconeix tota la feina que hi ha darrera per
fer-ho possible. Troben a faltar més suport econòmic. El fet que les subvencions es
cobren tard i hi ha poc temps per justificar enfonsa les entitats juvenils que comencen.
La percepció que tenen les entitats és que l’Ajuntament és molt exigent en els requisits
que demanen a elles, i potser no tant a altres.  

La Festa Major també l’organitza l’Ajuntament, tot i que hi ha una Comissió de festes
que fa propostes. 

Per les entitats consultades hi ha regidories que no faciliten la participació (per
exemple Esports). La falta de resposta per part d’alguns departaments municipals
desanimen molt els joves que tenen ganes de fer coses.  

Assenyalen que falta coordinació entre les entitats.  

Les entitats destaquen el seu escepticisme entorn el propi Pla Jove, ja que el darrer que
es va aprovar  no va tenir gaire reflex en la realitat i això provoca una gran frustració. 

Moltes entitats tenen poca massa social i algunes són grups petits que es constitueixen
per optar a espais municipals. Les entitats es perceben com tancades. Cal fer més
difusió d’entitats on també poden participar joves. 
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El servei de joventut de Cubelles  està format per: 

EL SERVEI DE JOVENTUT

El servei de joventut es coordina amb altres recursos supramunicipals: 
Servei comarcal de Joventut: Presta suport puntual en algunes activitats, es fan
coordinacions comarcals amb tots els tècnics de joventut del Garraf i de vegades s’ha
fet algun projecte conjunt. També es participa en el disseny del Pla comarcal de
Joventut. El Pla de Prevenció de Drogodependències TRACA és un pla supramunicipal
dels ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella amb el Consell Comarcal del Garraf. 
Oficina Jove del Garraf: S’hi fan consultes, s’envien ofertes de feina, es disposa d’una
borsa de professor/es de repàs compartida... 

El pressupost que es destina a les polítiques de joventut suposa un percentatge
minúscul en relació al pressupost total de l’Ajuntament.  

L’evolució del pressupost en els tres darrers anys ha estat la següent: 
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de les sessions participatives s'extreu que...

No es dóna valor al departament de Joventut. Manca consciencia  que els joves  són el
futur del poble i hi ha poc interès i aposta política. El percentatge de pressupost que
s’hi destina és molt baix.  

Cubelles compta amb un bon equip tècnic de joventut, però els recursos humans són
insuficients. Existeix poca flexibilitat horària i la mobilitat dels professionals és
complicada. 

La coordinació amb altres departaments és bona, tot i que millorable, en alguns casos
(Educació, Esports, Igualtat i Cooperació, Ocupació, Benestar Social, Participació
Ciutadana i Cultura). Amb altres caldria millorar-la, es troben a faltar espais de
coordinació. 

Es participa a  la Xarxa d’Infància i Adolescència de Cubelles, junt amb tots els agents
que treballen amb joves des de diversos àmbits. 
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orientacions 
per al disseny

Existeix bona coordinació entre els serveis d’Educació i Joventut i els instituts. El servei de 
Joventut és molt present dins dels instituts, sobretot amb el PIDCES i el Catàleg de tallers per 
als Instituts. Tot i que des Joventut es fan intervencions socioeducatives a l’institut, manquen 
programes de diversificació curricular més establerts. 

Tot i la bona coordinació, mancaria que els centres facilitin dades estructurades sobre 
absentisme i abandonament dels estudis obligatoris i batxillerat, per poder identificar on 
sorgeixen problemes i poder-los abordar a través de la Xarxa d’Infància i Adolescència de 
Cubelles. 

Es detecta un fracàs elevat de l’alumnat que comença 1r de Batxillerat. Seria important poder 
incidir en aquesta dada, reforçant l’orientació acadèmica a 4t d’ESO, tant a l’alumnat com a 
les famílies. 

Cal estructurar com es dóna impuls a l’aprenentatge de l’anglès als instituts des de 
l’Ajuntament. 

Es posa de manifest una manca de serveis i equipaments educatius, caldria treballar en la 
posada en marxa d’un servei d’intervenció socioeducativa que inclogués també els 
adolescents en edat d’estudis obligatoris. 

Es valoren positivament els cursos de preparació per a la prova d’accés a cicles de formació 
professional que es fan des de l’Ajuntament. Caldria consolidar aquests cursos i introduir-hi 
millores. 

L’Espai Jove està molt ben valorat i és un espai de referència també en l’àmbit de la formació. 
Cal mantenir els serveis que s’hi ofereixen (Punt d’Informació Juvenil, TRACA i Assessoria de 
Salut, formació en el lleure), i millorar aspectes com l’establiment de connexió wifi. L’Espai 
Jove també té la possibilitat de facilitar espais d’estudi en èpoques d’exàmens, caldria 
estudiar quines necessitats tenen els i les alumnes. 

Donats els resultats de la diagnosi i la seva síntesi, a 
continuació s’exposaran línies de treball de caràcter 
genèric. 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
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S’haurien d’impulsar actuacions per donar a conèixer els serveis i recursos laborals entre la 
població jove i als centres de secundària. També caldria reforçar l’acompanyament sobre 
temes laborals, ja que es percep desorientació per part dels joves. 

Des de Joventut s’ofereix formació en el lleure, ja que aquest sector ofereix llocs de treball 
sobretot a l’estiu. Caldria mantenir aquesta formació i veure com aquest tipus d’ofertes també 
es poden vincular amb el SOLCub, ja que els joves que busquen oferta en els sector del lleure 
no passen per aquest canal. 

Molta de la formació i de les ofertes que es gestionen estan vinculades a l’hostaleria, caldria 
veure quina altra oferta hi ha al municipi i potenciar la formació en aquests sectors. 

Es valora molt positivament el tauler d’ofertes de feina del bloc de l’Espai Jove, cal seguir 
mantenint-lo actualitzat. 

OCUPACIÓ

ESPORTS, CULTURA I LLEURE
L’skatepark és un equipament molt utilitzat per la ciutadania jove, però cal fer-se càrrec del 
seu manteniment, ampliar-lo i senyalitzar bé quines són les normes d’ús per minvar els 
conflictes que sorgeixen en aquell espai. 

Es troben a faltar espais d’accés lliure per practicar l’esport. Caldria potenciar els Patis 
Oberts i fer-ne més difusió. 

Caldria impulsar més activitats esportives organitzades. 

Es troba a faltar un equipament juvenil més gran i que poguessin gestionar o cogestionar els 
mateixos joves. Es podria aprofitar l’espai també els divendres a la tarda i els caps de 
setmana i dinamitzar el lleure pels adolescents. 

El projecte de l’Aliança és una oportunitat per començar a articular un punt de trobada i una 
programació cultural pels joves. 

També s’apunta a introduir millores en els accessos a la zona on es troben els instituts (pas per 
la riera i carril bici). 

A nivell de biblioteca, cal millorar l’oferta de lectures recomanades pels instituts, i donar-la a 
conèixer a l’alumnat.  
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INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Cal mantenir el punt d’informació juvenil i el PIDCES. El PIDCES caldria ampliar-lo, ja que 
actualment no es pot cobrir un cop per setmana a cada institut. Caldria potenciar la figura 
dels i les delegats/des. 

És molt important dotar l’Espai Jove de connexió wifi. 

Actualment es vol impulsar un Consell de Ciutadania, i caldria veure de quina manera es 
poden incorporar els joves en aquest espai per fer sentir la seva veu. 

Caldria treballar en activitats on participin les associacions de manera conjunta, la Festa Jove 
pot ser una bona oportunitat per tal d’integrar les associacions juvenils o que treballen amb 
joves. També s’hauria de trobar la manera que la Festa Jove fos gestionada directament pels 
joves, sobretot el pressupost, amb suport del departament de Joventut. 

S’ha de treballar en la difusió de les entitats per tal que puguin captar gent jove. 

S’hauria d’avançar la convocatòria de subvencions a associacions de joves que es donen des 
de l’Ajuntament. 

Des del departament de Participació s’està impulsant un Consell de Ciutadania, des de 
Joventut es podria participar per donar cabuda a la població jove. 

S’assenyala de manera reiterada que els recursos econòmics que l’Ajuntament destina a 
polítiques de joventut són insuficients. El percentatge de pressupost total de l’Ajuntament 
destinat al departament de Joventut és minúscul. 

Caldria treballar en millorar l’impacte visual de les comunicacions.  

Caldria treballar en l’organització de tornejos esportius, sortides i excursions els cap de 
setmana i tallers diversos.  

Existeixen consums de risc entre joves i adults.  Tot i que es treballa molt en la prevenció des 
del TRACA, caldria una major presència policial a la sortida de l’institut. 

L’Espai Jove és punt de referència en temes de salut. La població jove sap que se’ls pot 
atendre per temes d’informació o dubtes sobre qualsevol aspecte de salut (TRACA i 
Assessoria de Salut per a Joves). Cal mantenir aquests projectes. 
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les línies 
estratègiques

La diagnosi ens ha servit per conèixer les necessitats de les persones joves de Cubelles i les 
actuacions que actualment es duen a terme adreçades a elles. En aquest punt hem estat 
capaces de dissenyar les estratègies per respondre a aquestes necessitats. 

És en aquesta fase de disseny en la que hem pres bona part de les decisions respecte la 
nostra política de Joventut, establint estratègies per donar resposta a les necessitats dels i les 
joves. 

El resultat és la graella d’accions que us presentem, amb una fitxa per a cada acció. Totes 
aquestes mesures tenen un caràcter integral, de ciutat, impliquen nombroses àrees de 
l’ajuntament (interdepartamental), diferents nivells de l’administració, entitats del territori, 
joves i polítics. 

En les següents pàgines concretarem els objectius del Pla Local de Joventut i quines accions 
es duran a terme per aconseguir-los. Com a punt de partida establim tres eixos estratègics 
d’actuació. Aquests eixos es corresponen amb les àrees temàtiques on se situa el nucli de 
les necessitats actuals des i les joves. Per definir aquest pla estratègics es tenen en compte 
els recursos disponibles i la nostra capacitat d’intervenció, per tal de dissenyar un pla 
realista. 

Eixos estratègics d’actuació:  Acompanyament, territori i comunicació 
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L’objectiu general d’aquest eix és generar i facilitar l’accés dels i les joves als recursos, 
eines, instruments per tal que siguin responsables i protagonistes del seu projecte de 
vida personal, en relació a la salut, l'educació i la formació i l’ocupació. Sempre vetllant 
perquè els i les joves tinguin accés a la informació, l’assessorament, l’orientació i 
l’acompanyament necessària per dur a terme el seu projecte de vida de manera que es 
garanteixi la igualtat d'oportunitats. 

E i x  A c o m p a n y a m e n t

Millorar la informació, el coneixement i l'assessorament de pràctiques per l'adopció
d'estils de vida i conductes saludables. 

ACTIUS DE SALUT, EDUCACIÓ I FORMACIÓ, OCUPACIÓ 

Assessorar i fer prevenció per disminuir les conductes de risc associades a la salut en
tots els àmbits que afecten les persones joves: salut física i mental, afectiva i sexual,
laboral, social, alimentària, etc.. 

Prevenir i eradicar les violències que afecten les persones joves (violència masclista,
assetjament escolar, laboral, sexual o per raó de sexe o gènere...). 

Estimular la formació de forma global i transversal i donar eines i suport a les
persones joves al llarg del seu procés educatiu, per tal de que aquestes es sentin
segures i recolzades, i amb la intenció de facilitar la seva transició cap al món
laboral. 

Impulsar i fomentar mesures per a la millora del rendiment escolar dels alumnes
matriculats als centres educatius de la ciutat 

Potenciar els mecanismes d’orientació acadèmica i laboral. 

Impulsar l’aprenentatge de competències instrumentals i habilitats dels joves i el rol
de tots els agents implicats en el procés i l’èxit 
educatiu 

p r o g r a m e s

o b j e c t i u s
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L’objectiu general d’aquest eix és fomentar la implicació dels i de les joves en el seu 
entorn social, dinamitzant la seva participació i impulsant un model juvenil cultural divers 
que respongui a les diferents franges d’edats implicant a tots els agents possibles. 

Fomentar la participació social dels i les joves. 

PARTICIPACIÓ, OCI I CULTURA, COHESIÓ SOCIAL

Fomentar la qualitat dels serveis i recursos adreçats a la població jove 

Donar suport i facilitats a entitats juvenils, associacions i col•lectius de la vila, per tal
de que posin en pràctica projectes i iniciatives d’interès compartit. 

Generar i facilitar l’accés a la cultura dels i les joves, fomentant la seva creativitat i
impulsant espais de creació. 

Promoure una mobilitat accessible i sostenible amb perspectiva inclusiva i que tingui
en compte les necessitats de desplaçament juvenil 

L’objectiu general d’aquest eix és mantenir l’Espai Jove com a un espai i un servei de 
referència per als i les joves i ampliar la coneixença vers aquest espai, així com els 
serveis i accions adreçats a la població jove. 

E i x  c o m u n i c a c i ó

P R O G R A M A

O B J E C T I U S
Fomentar la qualitat dels serveis i recursos adreçats a la població 
jove i que s'ajustin a les seves demandes i necessitats. 

COMUNICACIÓ

Donar impuls al coneixement dels recursos i serveis que 
s’adrecen a la població jove 

Ampliar i adaptar les necessitats dels joves als canals de comunicació i informació 

e i x  t e r r i t o r i

p r o g r a m e s

o b j e c t i u s
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En aquest punt del Pla Local de Joventut és en el que hem hagut de fer un exercici més gran 
de concentració i reflexió, que ens ha permès ordenar les actuacions que ja es fan des de 
fa temps des del servei de Joventut i les noves actuacions que responen a les necessitats 
expressades pels i les joves en el procés participatiu. 

S'ha estructurat tota la feina que es fa i que s'ha de fer des de Joventut, per eixos, 
programes, projectes i accions, de manera que tot tingui una ubicació lògica, tasca que 
ens facilita el desplegament del Pla i la seva revisió i actualització, ja que segurament es 
produiran canvis en la situació concreta de les persones joves en els propers anys, sorgiran 
noves propostes i necessitats que, tenint una bona estructura i flexible,  es podran 
incorporar fàcilment, o ens permetrà modificar les actuacions  sense modificar la filosofia 
del Pla, la seva estructura bàsica. Si el pla tolera aquesta realitat canviant sense patir 
alteracions substancials en la seva estructura, haurem aconseguit construir un marc orgànic 
sòlid i adequat per a desenvolupar la política local de Joventut. Així doncs, tant important o 
més que les actuacions concretes és l'estructura i la lògica del desplegament del Pla. 

Un cop estructurat el disseny, ha estat molt més fàcil ubicar les actuacions que estem duent 
a terme i les noves que ens han demanat els i les joves de Cubelles. Un cop hem enunciat 
els fonaments del projecte, ja podem descriure amb cert nivell de detall les actuacions que 
conformen el Pla Local de Joventut, que l'omplen de contingut i constitueixen la concreció 
directa de tota la teoria. En cadascun dels diferents programes es realitza una descripció 
exhaustiva dels projectes i actuacions, on consta la justificació de cadascun, objectius que 
persegueixen, temporització, recursos necessaris, agents que cal coordinar, població diana 
a la que s'adrecen, indicadors d'avaluació i canals i estratègia de comunicació.   

La següent taula és, doncs, l'esquelet de les polítiques de Joventut de Cubelles, que 
aguanta tot el que s'està fent des de Joventut i amb capacitat d'assumir les noves realitats 
que hagin de venir.

ELS 
PROGRAMES I 
ELS PROJECTES
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Des dels equipaments juvenils de Cubelles, Canyelles i Olivella a finals de 2008 es va 
detectar un augment del consum de substàncies, sobretot de cànnabis, entre els i les 
joves, i un avançament de l’edat d’inici del consum. Des de 2009 està en funcionament el 
Pla de Prevenció de Drogodependències de Canyelles, Cubelles i Olivella (TRACA).

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Prevenir i reduir el consum de drogues promovent estils de vida 
saludables des d’una perspectiva comunitària i de treball en xarxa. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Dotar d’eines a l’alumnat per a la reflexió crítica en el consum de 
drogues. 
Proporcionar una oferta d’accions formatives i recursos adreçades al 
professorat per tal d’optimitzar les intervencions educatives i preventives 
amb els i les joves. 
Oferir proposta específica dirigida als col•lectius en risc. 
Proporcionar propostes i recursos per actuar en la prevenció del consum 
de drogues des de les famílies. 
Coresponsabilitzar tots els agents que intervenen en la generació d’estils 
de vida i hàbits de salut (l’entorn, la família, el lleure educatiu, el grup 
d’iguals, l’escola o els mitjans de comunicació) en la prevenció de les 
conductes de risc. 

DESTINATARIS 
Joves des de 6è de primària fins a 30 anys i famílies   

Projecte: Prevenció de drogodependències TRACA

RECURSOS HUMANS 
Tècnic en prevenció de drogues compartit amb els ajuntaments de 
Canyelles i Olivella. Dedicació de la meitat de la jornada a Cubelles. 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Garraf 

EQUIPAMENTS 
Espai Jove, Institut Cubelles, Institut Les Vinyes 

ECONÒMICS 
Annex Conveni TRACA 2018: 12.900 € 
Campanyes (cartells, llibres i fullets): 2.500 € anuals 
Vela de Salut: 200 € anuals 
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INDICADORS 
Número de casos atesos (Actuacions 1, 2 i 3) 
Evolució del nombre de consultes anuals (Actuacions 2 i 3) 
Número de material repartit (cartells, adhesius, fullets) (Actuacions 4 i 5) 
Número d’alumnes a qui han arribat els llibres (Actuació 5) 
Número de tallers i xerrades realitzades (Actuacions 5 i 6) 
Número de Veles de Salut (Actuació 7) 
Número d’usuaris de les Veles de Salut (Actuació 7) 
Valoració qualitativa dels participants dels tallers (professorat i alumnat) 
(Actuació 6) 
Valoració qualitativa de la Comissió tècnica 
Valoració qualitativa de la Comissió política 

METODOLOGIA 
Durant l’any es fan com a mínim tres reunions de la Comissió tècnica del 
TRACA, formada pels tècnics de joventut dels tres municipis del Pla, la 
tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Garraf i el tècnic en 
prevenció de drogodependències. 
Es fa una reunió de la Comissió Política a final d’any on s’exposa la feina 
feta durant l’any als representants polítics dels tres municipis i del 
Consell Comarcal, s’avaluen les actuacions i es defineixen les línies a 
seguir durant el proper any.         
En el cas dels tallers (actuació 6), totes les parts implicades omplen 
qüestionaris de valoració.                                                                

El projecte disposa d’una web pròpia on es poden consultar tots els 
materials elaborats, les notícies recents etcètera (tracagarraf.cat) 
Pel que fa les campanyes, es fan encartellades en moments puntuals en 
què es vol incidir especialment (Carnaval, Festa Major, Festa Jove...), i 
també es publiquen en la revista de Festa Major. 
El Servei es dóna a conèixer a les famílies en les reunions de traspàs de 
primària a l’Institut i en les reunions d’inici de curs de 1r d’ESO. També es 
fan passa classes a la resta de cursos. 
S’utilitzen les xarxes socials municipals i la web municipal i bloc de 
l’Espai Jove per donar a conèixer el servei. 
A la revista municipal es publiquen notícies del projecte puntualment. 
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AGENTS IMPLICATS 
Tècnic en prevenció de drogodependències 
Educadora social 
Policia Local 
Mossos d'Esquadra 

   MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions amb els agents implicats i seguiment de la intervenció amb els 
i les joves i llurs famílies. 

Acció 1 

Protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa 

per consum o tinença de substàncies il·legals a l'espai públic

La finalitat d’aquest programa és que els menors assumeixen les seves 
accions, reconeixent els fets comesos i acceptant la realització d’una 
tasca reparadora i/o reeducadora. Aquesta tasca reparadora té dues 
vessants, per una banda que sigui educativa per al menor i per l’altra que 
sigui un benefici per a la comunitat. Amb aquest programa s’intenta que 
el fet no quedi només en una mesura punitiva, ja que la sanció 
econòmica, de facto i majoritàriament, repercuteix sobre els pares o 
tutors.  
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Acció 2 

Protocol de detecció i actuació en cas de consum de substàncies 

El protocol pretén actuar en l’àmbit educatiu, tant formal com informal, 
És un servei d’assessorament i tractament on es poden derivar casos de 
 sospita de consum o que es troben propers al consum. 

AGENTS IMPLICATS 
Tècnic en prevenció de drogues, escoles i instituts, Espai Jove, Serveis
Socials  i en general tots els agents socials que treballen amb joves.  

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions amb els agents implicats i seguiment de la intervenció amb els
i les joves i llurs famílies. 
A Cubelles hi ha la Xarxa d’Infància i Adolescència en risc on es tracten
casos des de diverses perspectives, i que utilitzen aquest Protocol. 

Acció 3 

Servei d'informació i assessoria per a joves i adults 

Es posa a disposició de la ciutadania un telèfon mòbil i un correu 
electrònic on es poden fer consultes.. El tècnic en prevenció de drogues 
atén personalment les persones o famílies que ho sol·liciten, amb una o 
diverses sessions de treball i derivació a altres serveis si és necessari. 

AGENTS IMPLICATS 
Tècnic en prevenció de drogodependències, equip de Joventut. 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació amb l’equip de Joventut 
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Acció 4 

Campanyes de prevenció anual 

Cada any s’elaboren dos tipus de campanya, una campanya específica 
de prevenció relacionada amb el consum d’un tipus de substància, i una 
campanya que aborda actituds i maneres de comportar-se en espais 
d’oci nocturn, fent èmfasi en la prevenció d’actituds masclistes, 
homòfobes, transfòbiques.... 

AGENTS IMPLICATS 
Tècnic en prevenció de drogues, equip de Joventut de Cubelles,
Canyelles i Olivella i Consell Comarcal del Garraf.  

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de la Comissió tècnica del TRACA 
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Acció 5 

Libres Una setmana per recordar i Jo mai, mai  i fullets informatius 

Cada any s’edita material imprès que s’utilitza tant en els casos atesos 
com en les Veles de Salut (fullets informatius). A banda, s’han editat dos 
llibres, el conte “Una setmana per recordar”, adreçat a l’alumnat de sisè i 
llurs famílies, que vol ser una eina per parlar en família de temes com 
l’inici del consum de tabac i alcohol, riscos, models familiar, afectivitat... 
L’altre llibre és el “Jo mai, mai”, adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO, que 
serveix per treballar a l’aula qüestions com el consum de tabac, alcohol i 
cànnabis, les relacions afectives i sexuals, les diverses opcions sexuals, el 
ciberbullying  i les relacions amb la família i que propicia a la persona 
jove que el llegeix la reflexió entorn ella mateixa. 

AGENTS IMPLICATS 
Tècnic en prevenció de drogodependències, Serveis d’Eduació i
Joventut, instituts i escoles 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació amb els agents implicats. En el cas dels contes
destinats a l’alumnat de 6è de primària i les seves famílies, es fan arribar
als destinataris en reunions escolars. En el cas del llibre destinat a 3r
d’ESO, es fa arribar i es treballa a l’aula a través dels/de les tutors/es. 
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Acció 6 

Tallers i xerrades

Des del TRACA es fan tallers i xerrades en entorns educatius. Es 
programen tallers per a tots els grups classe dels dos instituts cada curs, 
de manera que el tècnic en prevenció ha esdevingut un referent pels 
joves en matèria de prevenció de drogodependències. De manera més 
puntual i a demanda, es programen xerrades per a professorat, famílies 
o altres agents educatius. 

AGENTS IMPLICATS 
Tècnic en prevenció de drogues, equip de Joventut, instituts, escoles,
associacions de mares i pares d’alumnes 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Coordinació dels tallers a les escoles i instituts a través del Catàleg de
tallers que s’ofereix des de l’Ajuntament.  
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Acció 7 

Vela de Salut

Des del TRACA s’instal·la una vela de Salut en espais d’oci nocturn on 
van les persones joves. A la Vela poden trobar informació relacionada 
amb el consum de substàncies i riscos associats (fulletsi adhesius editats 
pel TRACA), preservatius, alcoholímetres i fruita. 

AGENTS IMPLICATS 
Tècnic en prevenció de drogues, equip de Joventut, associacions de
joves 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions prèvies i posteriors a l’activitat. 

Acció 8 

Prevenció inespecífica

El tècnic en prevenció de drogues assisteix a activitats organitzades per 
l’Espai Jove que no estan directament relacionades amb la prevenció de 
drogodependències (activitats d’estiu etc.), d’aquesta manera s’apropa 
als i les joves en un entorn diferent, que propicia la proximitat i la 
confiança. 

AGENTS IMPLICATS 
Tècnic en prevenció de drogues, equip de Joventut (organismes,
associacions…) 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de valoració 
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Aquest projecte es va iniciar arran d’una proposta inclosa en el Pla Local de Joventut 
2012-2016, atenent a la necessitat de les persones  joves de disposar d’un programa 
d’afectivitat i sexualitat al municipi. Està en funcionament des del 2014.

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que 
contribueixin a la promoció de la salut en les persones joves del nostre 
municipi i de les seves famílies, oferint-los eines i recursos per superar les 
possibles dificultats en l’àmbit de la salut sorgides en aquest cicle vital. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre els hàbits i les 
conductes saludables, amb llenguatges, canals i agents propers a elles i 
amb la incorporació de la perspectiva inclusiva i de gènere.   
Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits 
que afecten les persones joves: salut física i mental, afectiva i sexual, 
laboral, social, alimentària… 
Millorar (positivitzar) la valoració i la imatge de les persones joves 
respecte aspectes relacionats amb la salut.   
Coresponsabilitzar tots els agents que intervenen en la generació d’estils 
de vida i hàbits de salut (l’entorn, la família, el lleure educatiu, el grup 
d’iguals, l’escola o els mitjans de comunicació) en la prevenció de les 
conductes de risc. 
Potenciar el coneixement, la valoració i el bon ús dels programes i 
serveis de salut entre les persones joves. 

DESTINATARIS 
Joves des de 6è de primària fins a 30 anys i famílies   

Projecte: Assessoria de Salut per a Joves

RECURSOS HUMANS 
Psicòloga responsable del projecte (8 hores setmanals) 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 

EQUIPAMENTS 
Espai Jove, Centre Social, Centre Violeta (Centre d’Informació i recursos 
per a les dones), instituts i Ràdio Municipal 

ECONÒMICS 
10.000 € anuals 
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INDICADORS 
- Nombre de consultes ateses (Actuació 1) 
- Evolució del nombre de consultes anuals (Actuació 1) 
- Nombre de tallers realitzats (Actuació 2) 
- Nombre d’usuàries ateses (Actuació 3) 
- Valoració qualitativa dels i les participants (Actuacions 2 i 3) 

METODOLOGIA 
Recull i seguiment dels indicadors. En el cas de les actuacions 2 i 3, 
s’entreguen qüestionaris de valoració de l’actuació a totes les parts 
implicades.                                                               

El Servei d’assessoria de Salut es difon a l’alumnat dels instituts a 
principi de curs mitjançant un passa classes. L’equip de Joventut també 
és present a les reunions de famílies de 1r d’ESO d’inici de curs per 
difondre els serveis que se’ls ofereix. 
Aquest projecte també es difon a través de les xarxes socials, bloc de 
l’Espai Jove, web de l’Ajuntament , repartint flyers informatius i a través 
de la ràdio. 
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AGENTS IMPLICATS 
Psicòloga de l'Assessoria, tècnica de Joventut, coordinadores 
pedagògiques instituts.

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Oferiment dels tallers a les escoles i instituts a través del Catàleg de 
tallers que s’ofereix des de l’Ajuntament.  

Acció 2 

Tallers als instituts

La psicòloga encarregada de l’assessoria de Salut realitza tallers als dos 
instituts del municipi, pels que passa l’alumnat de tots els cursos. 
D’aquesta manera, a més de treballar per una afectivitat i sexualitat 
saludable, s’apropa el servei d’assessoria als i les joves. 

AGENTS IMPLICATS 
Psicòloga de l'Assessoria, Dinamitzadora Juvenil, Tècnica de Joventut, 
Instituts i Escoles
MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Derivació de casos des dels Instituts i Escoles. 
Reunions de valoració amb l'equip de Joventut

Acció 1 

Assessoria de salut

El servei d’assessoria de salut és un servei confidencial i gratuït en el que 
s’atén als i a les joves i les seves famílies amb visites concertades. Una 
psicòloga és l’encarregada de l’assessorament de les diverses consultes, 
amb el número de sessions que consideri necessari. Es duu a terme els 
dimecres per la tarda. També hi ha l'opció de fer consultes a través d'un 
correu electrònic. 
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AGENTS IMPLICATS 
Psicòloga de l'Assessoria, ràdio municipal

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions entre els agents implicats.

Acció 4 

Programa de ràdio Salut Jove

Un dia a la setmana es destina un espai a la Salut Jove a la ràdio 
municipal. S’ofereix un espai de consultes en directe sobre dubtes en 
 aquest àmbit, a més de debatre temes d’actualitat relacionats amb la 
salut. 

Acció 3 

Sóc Jove i Sóc Mare

Des del servei de Joventut es van detectar un número significatiu de 
dones d’entre 18 i 24 anys que havien estat mares recentment o que ho 
serien properament, i es va dissenyar aquesta actuació per donar-los 
suport en aquest  moment de la vida, proporcionant un espai on poder 
compartir dubtes, pors i dificultats, així com crear vincle entre elles.  

Aquesta actuació es va dur a terme entre l’abril i maig de 2017, i està 
preparada per a que s’activi quan se’n detecti la necessitat.   

AGENTS IMPLICATS 
Psicòloga de l'Assessoria, Dinamitzadora Juvenil, Tècnica de 
Joventut, educadores socials.

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats.
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La gran majoria d’adolescents tenen al seu abast en tot moment una o més pantalles. Les 
pantalles poden ser de gran utilitat, però també poden crear problemes diversos si no 
se’n fa un bon ús. Amb aquest projecte es pretén donar eines als adolescents i joves per 
fer un ús prudent de les pantalles, treballar temes de privacitat i de les interaccions amb 
altres persones a través d’aquestes.

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Prevenir problemes associats a l’ús de tecnologies de la imatge i la 
comunicació entre la població adolescent. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Facilitar eines i consells per protegir la privacitat des i les menors a 
internet. 
Fer entendre a l’alumnat que l’ús d’aquestes eines és una possibilitat i no 
una obligació. 
Educar els adolescents per tal que emprin aquestes eines d’una manera 
constructiva i per a que reaccionin ràpidament si hi ha problemes. 
Fer entendre que els conflictes a través de les pantalles no s’han de 
normalitzar i que poden arribar a ser importants si no els controlem. 
Proposar pràctiques per a un ús que no generi problemes i/o aporti 
solucions individuals i col·lectives des de l’empatia. 

DESTINATARIS 
Adolescents i joves des de 1r a 3r d'ESO 

Projecte: Adolescents i pantalles

Dins del Catàleg de tallers per als instituts s’ofereixen activitats de 
prevenció dels riscos associats a l’ús de pantalles per als cursos de 1r, 2n 
i 3r d’ESO, tractant diferents problemàtiques en cada curs: 
1r d’ESO: Usos prudents i moderats de les pantalles. 
2n ESO: Qui veu el meu perfil? Privacitat a internet. 
3r ESO: Relacions a través de les pantalles. 
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RECURSOS HUMANS 
Tècnica de Joventut 
Tècnica de Consum 
Coordinadores pedagògiques dels instituts 
Persones formadores de les entitats que realitzen els tallers 

EQUIPAMENTS 
Institut Cubelles i Institut Les Vinyes

ECONÒMICS 
1.500 € anuals 

AGENTS IMPLICATS 
Servei d’Educació, Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, Institut 
Cubelles, Instittut Les Vinyes, Diputació de Barcelona, entitats EDPAC i 
UNAE. 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Els tallers s’articulen mitjançant el Catàleg de tallers per als Instituts. 

INDICADORS 
- Nombre de tallers realitzats. 
- Valoració qualitativa de la persona formadora, el professorat i l’alumnat. 

METODOLOGIA 
Es fa una reunió global de les activitats del catàleg amb els equips 
directius dels instiuts. Per cada taller en concret, tant l’alumnat, el 
professorat com la persona formadora emplenen un qüestionari de 
valoració.                                                         

Els tallers s’ofereixen directament als centres educatius a principi de 
curs o final del curs anterior, i aquests fan arribar la sol·licitud i proposta 
de dates durant el mes de setembre. 
L’actuació es dóna a conèixer a través de les xarxes socials de l’Espai 
Jove i de la web de l’Ajuntament. 
                                                              

60



Segons diversos estudis, uns tres alumnes d’ESO per classe pateixen alguna mena de 
violència escolar. Aquesta violència no només és patida per les parts implicades 
directament,  sinó que afecta tot el funcionament del centre. La resposta a l’assetjament 
escolar recau en tota la comunitat educativa i també en les institucions, per aquest motiu 
des de l’Ajuntament es vol col·laborar a l’abordament d’aquesta problemàtica. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Dotar els centres educatius de secundària d’una eina per prevenir, 
detectar i intervenir davant de situacions d’assetjament entre iguals. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Conscienciar sobre la rellevància del fenomen bullying. 
Facilitar a l’alumnat i professorat la identificació i visibilització de les 
formes en què es presenta l'assetjament a l'escola, entendre el fenomen, 
i alhora proporcionar eines clau de prevenció i intervenció per 
combatre’l. 
Donar recursos a l’alumnat per solucionar els conflictes de manera 
pacífica, amb respecte i negociació. 
Mostrar l’educació emocional com un actiu per la prevenció, detecció i 
actuació en casos d’assetjament. 

DESTINATARIS 
Adolescents i joves des de 6è de primària fins a 4t d'ESO. Professorat 
dels instituts. 

Projecte: Prevenció de l'assetjament escolar

Actualment s’ofereixen tallers de prevenció de l’assetjament escolar als 
centres d’educació secundària, dins del Catàleg de tallers per als 
instituts. Aquesta ha estat una primera intervenció que ha posat de 
manifest que cal treballar per abordar aquest problema de manera més 
integral a escoles i instituts. 
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RECURSOS HUMANS 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones 
Persones formadores de l’entitat SEER 

EQUIPAMENTS 
Escoles i instituts del municipi

ECONÒMICS 
4.000 € anuals 

AGENTS IMPLICATS 
Servei de Joventut, Servei d’Educació, escoles i instituts, entitat SEER. 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Els tallers s’articulen mitjançant el Catàleg de tallers per als Instituts. 
Reunions de coordinació entre els agents implicats. 

INDICADORS 
- Nombre de tallers realitzats 
- Nombre de casos identificats 
- Valoració qualitativa dels tallers  
- Seguiment de casos detectats

METODOLOGIA 
Recull i seguiment dels indicadors. Qüestionari de valoració que 
emplenen l’alumnat, professorat i persones formadores.                             
                          

Es parla amb les escoles i instituts per donar a conèixer i dissenyar 
l’actuació. 
Per la difusió de l’actuació es compta amb la web municipal, el bloc de 
l’Espai Jove, xarxes socials i ràdio municipial. 
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La violència sexual i l’alta tolerància a la mateixa en els contextos d’oci representen un 
dels principals riscos en aquests espais. L’elaboració d’aquest protocol ha de servir per 
saber com prevenir les violències sexuals, com han de ser les campanyes preventives, quin 
tipus de resposta s’ha de donar tant a nivell institucional com tècnic, mecanismes que cal 
engegar davant situacions d’agressió, amb qui podem comptar i quin rol pertoca a 
l’Ajuntament.

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Aconseguir uns espais públics d’oci lliures de violències masclistes.  

OBJECTIUS OPERATIUS 
Detectar les claus que articulen les dinàmiques de l’oci actual i en 
particular el juvenil 
Creació d’un protocol municipal de prevenció, detecció, atenció i 
intervenció en situacions d’abusos sexuals en espais públics i 
d’ociCapacitar els i les professionals i altres agents amb els 
coneixements i habilitats per tal de dur a la pràctica el protocol i de les 
accions que se’n puguin desenvolupar 
Sensibilitzar la ciutadania, i especialment les dones, perquè cap forma 
de violència no sigui justificada ni tolerada. 

DESTINATARIS 
Població en general, especialment la població jove. 

Projecte: Protocol Prevenció i Actuació Assetjament Sexual Espais d’Oci

Per elaborar el Protocol, hi ha una primera fase de diagnosi, que consta 
de l’anàlisi de les dades quantitatives, entrevistes a professionals i a 
informants clau del municipi que poden aportar informació, una enquesta 
a la població de 15 a 45 anys, formació a agents clau, marxes 
exploratòries del territori i grups de discussió. 
Un cop finalitzada aquesta fase, es podrà elaborar el Protocol i dissenyar 
les accions que en formaran part. 
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RECURSOS HUMANS 
Tècnica de prevenció en gènere i drogues de la Fundació Salut i 
Comunitat 
Tècnica de Joventut 
Tècnic en prevenció de drogues 
Coordinadora de l’àrea de serveis a les persones 
Educadora i treballadora social 
Tècnica en polítiques d’igualtat 
Psicòloga del SIAD 
Policia Local 

EQUIPAMENTS 
Centre Violeta (Centre d’informació i recursos per a dones) 

ECONÒMICS 
El disseny d'aquest Protocol no té cap cost econòmic. Un cop 
dissenyades les accions que el conformaran caldrà veure el pressupost 
que es necessita per implementar-lo.

AGENTS IMPLICATS 
Associacions de joves, culturals i esportives, Servei de Joventut, 
Regidoria de Polítiques d’Igualtat, TRACA, agents clau del municipi, 
escoles, instituts, Policia Local, Mossos d’Esquadra. 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Grup de treball del protocol format per la tècnica de prevenció en gènere 
i drogues, la tècnica de Joventut, el tècnic en prevenció de drogues, la 
coordinadora de Serveis a Les Persones, la tècnica d’igualtat, l’educadora 
i la treballadora social i la psicòloga del SIAD. 
Formació amb les persones de les associacions i professionals que 
intervenen en el protocol. 
Itinerari pel municipi amb els agents clau i persones joves  

INDICADORS 
- Nombre d’enquestes contestades per la població diana 
- Nombre d’entrevistes amb agents clau del territori 
- Nombre de persones participants en l’itinerari 
- Nombre de persones participants en la formació 

METODOLOGIA 
Recull i seguiment dels indicadors                                                      

Pàgina web i revista municipal, bloc de l’Espai Jove, xarxes socials i ràdio 
Cubelles. 
                                                              

64



El servei de Joventut és molt present als instituts de secundària del municipi, als que 
ofereix diversos recursos i serveis que complementen la tasca educativa que duen a 
terme des d'una vessant diferent a l'acadèmica. S'hi treballa colze a colze per oferir 
millores en l’atenció de l’alumnat i incidir en el seu desenvolupament personal en l’etapa 
de l’adolescència. Al llarg dels més de deu anys de treball amb els centres, s'ha anat 
perfilant una manera de treballar, que està en avaluació contínua per tal de millorar-la 
cada cop més.

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Atendre la diversitat de l’alumnat dins del sistema educatiu, donant 
resposta a les diferents necessitats, especificitats i punts de partida 
desiguals de les persones joves. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Desenvolupar actuacions complementàries d’educació des d’una 
perspectiva integral. 
Descentralitzar els recursos i serveis de joventut als centres d’educació 
de secundària. 
Fomentar l’adquisició d’hàbits participatius dels i les joves estudiants i 
potenciar la seva participació en la vida pública.  
Proporcionar informació orientació i assessorament als i les joves sobre 
tots els àmbits que els afecten. 
Acostar als joves a informació veraç sobre diferents àmbits de la seva 
vida, fomentant la reflexió crítica i autònoma en la presa de decisions. 
Realitzar actuacions amb la finalitat de prevenir conductes i hàbits de 
risc (assetjament escolar, consum de substàncies, conductes sexuals de 
risc, ús conflictiu de les pantalles...). 
Desenvolupar les capacitats personals i socioeducatives, detectar les 
motivacions, dificultats i aptituds dels joves participants al grup 
d'intervenció socioeducativa. 
Facilitar l’accés, la permanència en el sistema educatiu i la finalització 
de l’etapa obligatòria dels estudis dels i de les joves. 
Impulsar l’aprenentatge de qualitat de tres llengües en el marc del 
sistema educatiu reglat. 

DESTINATARIS 
Joves des de 1r d'ESO a 2n de Batxillerat  

Projecte: Suport a la tasca educativa dels instituts
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INDICADORS 
- Nombre de consultes ateses al Punt d'informació als instiuts (Acció 1) 
- Nombre de tallers oferts dins del Catàleg (Acció 2) 
- Nombre de tallers sol·licitats pels instituts (Acció 2) 
- Nombre de tallers fets durant el curs (Acció 2) 
- Nombre de qüestionaris de valoració dels tallers emplenats (Acció 2) 
- Nombre de faltes d'assistència de l'alumnat del grup d'intervenció 
socioeducativa (Acció 4) 
- Valoració dels tallers per part de l'alumnat, el professorat i les 
persones formadores (Acció 2) 
- Valoració de l'equip d'Educació i Joventut, equips directius i 
coordinadores de llengua anglesa (Acció 3) 
- Valoració de l'equip de Joventut, alumnat i equip directiu de l'evolució 
del grup d'intervenció socioeducativa (Acció 4) 
- Seguiment de l'alumnat del grup d'intervenció socioeducativa (Acció 
4)  
- Valoració dels i les tutors/es dels serveis de l'Ajuntament, alumnat 
participant i tutor de l'institut (Acció 5) 

METODOLOGIA 
Reunions de valoració entre els agents implicats. 
Qüestionaris de valoració dels tallers 
                                                               

El PIDCES es difon a l’alumnat dels instituts a principi de curs mitjançant 
un passa clases. 
L’equip de Joventut també és present a les reunions de famílies de 1r 
d’ESO d’inici de curs per difondre els serveis que se’ls ofereix. 
Les diverses accions es difonen a través de les xarxes socials, bloc de 
l’Espai Jove, web de l’Ajuntament i a través de la ràdio. 
                                                              

RECURSOS HUMANS 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnic en prevenció de drogues 
Psicòloga de l'Assessoria de Salut per a Joves 

EQUIPAMENTS 
Institut Cubelles, Institut Les Vinyes 

ECONÒMICS 
6.000 € anuals 
L'acció Impuls de la llengua anglesa té un cost de  18.000 € per curs 
escolar que s'assumeixen del pressupost d'Educació.    
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AGENTS IMPLICATS 
Equip de Joventut, equips directius dels instituts, delegats i delegades

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions a principi i final de curs amb els equips directius. 
Contacte directe amb els delegats i delegades. 

Acció 1 

Punt d'informació i dinamització juvenil als instituts

Punt d''informació a l'hora del pati un cop per setmana a cada institut. 
Difusió d'informació de l'interès de l'alumnat i dinamització d'activitats. 
Atenció de consultes. 
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AGENTS IMPLICATS 
Tècnica de Joventut 
Tècnic en prevenció de drogodependències 
Psicòloga de l'Assessoria de Salut 
Coordinadores pedagògiques dels instituts 
Regidoria d'Educació, Infància i Joventut 
Regidoria de Participació i Informació Ciutadana 
Regidoria de Medi Ambient i Sanitat 
Regidoria de Seguretat Ciutadana i Prevenció de Riscos 
Regidoria de Cultura 
Regidoria d'Empresa, Emprenedoria i Ocupació 
Regidoria de Polítiques d'Igualtat 
Regidoria de Cooperació 
Regidoria de Turisme, Comerç i Fires 
Regidoria d'Integració Europea 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Des de Joventut es fa arribar el Catàleg als centres al mes de juliol, i els 
instituts fan la sol·licitud de tallers fins a mitjans de setembre. Durant tot 
el curs es van configurant les dates i fent el seguiment dels tallers. Ja fa 
anys que els diferents departaments ofereixen tallers als centres, però 
abans de la posada en funcionament del Catàleg cada departament 
s'adreçava als centres directament i sovint hi havia descoordinació o 
desdoblament de l'oferta. La coordinació dels tallers ha millorat 
considerablement des que es va engegar aquesta nova manera de 
treballar. El curs 2017-2018 és el tercer que s'ofereix aquest Catàleg des 
de l'Ajuntament. 

Acció 2 

Catàleg de tallers als centres d'educació secundària

Des del servei de Joventut es coordinen totes les activitats que 
s'ofereixen des dels diferents departaments de l'Ajuntament als instituts. 
A més de fer-nos càrrec de la coordinació, també oferim diversos tallers 
dins del Catàleg (prevenció de drogodependències, afectivitat i 
sexualitat, pantalles, prevenció de l'assetjament escolar...) 
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AGENTS IMPLICATS 
Regidoria d'Educació, Infància i Joventut 
Equips directius i coordinadors/es d'anglès de l'INS Cubelles i l'INS Les 
Vinyes 
Professorat d'anglès contractat per l'Ajuntament 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions a l'inici i al final del projecte. 
Seguiment del projecte via mail i telefònic. 

Acció 3 

Impuls de la llengua anglesa

Durant els darrers cursos hem apostat per dinàmiques que potencien 
l'aprenentatge de la llengua anglesa a tota la comunictat educativa. A 
gener de 2016 es va iniciar l'acció Reforç d'anglès per a la ESO, adreçat 
a l'alumnat de 1r a 4t d'ESO dels instituts que no assolien les 
competències en llegua anglesa, amb l'objectiu d'homogenitzar una 
mica més el nivell del grup-classe. Estava formulat com a activitat fora 
de l'horari lectiu i gratuÏta, i l'alumnat era derivat pel professorat d'anglès 
dels instituts. Arrel de les valoracions i amb l'objectiu d'incidir de manera 
més global en tot l'alumnat, es va replantejar el projecte i s'ofereixen 
unes hores de suport d'anglès dins de l'aula amb una persona nativa, que 
el professorat d'anglès pot aprofitar per fer grups reduïts de conversa, 
de reforç... 
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AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Per aquesta intervenció  cal un treball molt proper amb l'institut, es fan 
coordinacions setmanals entre l'equip de Joventut i una coordinació 
mensual amb l'equip directiu del centre, on també assisteix l'EAP i els 
serveis socials municipals. 

Acció 4 

Intervenció socioeducativa a l'INS Cubelles

Des de Joventut es dóna suport a l'INS Cubelles, arran d'una petició del 
mateix institut, en l'atenció a un grup de joves que presenten diversos 
conflictes i conductes de risc a l'Institut. L'equip de Joventut treballa amb 
aquest grup de joves des d'una vessant diferent al professorat, amb un 
vincle diferent i des d'una proximitat que permet una comunicació fluïda 
amb ells, l'abordatge de temes com l'autoestima, les relacions amb els 
companys, amb el professorat i amb la família, la sexualitat, el consum 
de substàncies... El treball amb aquest grup permet millorar 
l'autoconcepte de cadascun dels seus membres, minvar l'absentisme i 
millorar les relacions que es forgen amb el professorat i la resta de 
companys.  

Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnic en prevenció de drogodependències 
Psicòloga Assessoria de Salut 
Equip directiu de l'INS Cubelles 
Educadora social 
EAP
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AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Des de l'Institut es fa la demanda i Joventut contacta amb els diferents 
serveis de l'Ajuntament per si estan interessats a acollir algun/a 
alumne/a, i es fa arribar l'oferta a l'Institut. Cada servei assigna una 
persona que serà la tutora i fa el seguiment de l'alumne en qüestió. 

Acció 5 

Suport a l'assignatura d'estada a l'empresa 

Coordinació amb el tutor de l'assignatura d'Estada a l'empresa per 
l'estada dels alumnes en diferents serveis de l'Ajuntament. 

Regidoria d'Educació, Infància i  Joventut 
Tutor/a de l'assignatura d'Estada a l'empresa de 1r de BAT 
Tècnica de Salut Laboral del departament de RRHH 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Personal de l'Oficina de Turisme i de l'Exposició Permanent del Pallasso 
Charlie Rivel 
Personal de la Biblioteca 
Directora de Ràdio Cubelles 
Altres serveis de l'Ajuntament interessats (depenent del curs)
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Des del servei de Joventut de Cubelles, més concretament des de l'equipament juvenil 
amb el que compta el municipi, l'Espai Jove, s'ofereixen diversos serveis i recursos 
encarats a reforçar la informació i l'orientació acadèmica i ampliar l'oferta formativa 
existent al municipi per a joves.

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Reduir l’efecte de les desigualtats socials i territorials i la seva reproducció 
dins del sistema educatiu. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Orientar i assessorar els i les joves de Cubelles sobre les diferents 
opcions formatives, vetllant perquè no es reprodueixin estereotips de 
gènere, cultura o classe. 
Facilitar l’accés a espais d’estudi adaptats a les seves necessitats.  
Acompanyar els i les joves en les etapes de transició en el seu recorregut 
acadèmic, vetllant perquè no es reprodueixin estereotips en l’elecció 
dels itineraris formatius. 
Facilitar l’accés, la permanència en el sistema educatiu i la finalització 
dels estudis dels i de les joves, per minimitzar el fracàs escolar i 
l’abandonament prematur en tots els nivells educatius. 
Atendre la diversitat de l’alumnat dins del sistema educatiu, donant 
resposta a les diferents necessitats, especificitats i punts de partida 
desiguals de les persones joves. 
Desenvolupar actuacions formatives complementàries i de suport fora 
de l’àmbit educatiu formal

DESTINATARIS 
Població adolescent i jove. 
Famílies d'adolescents. 

Projecte: Recursos formatius de l'Espai Jove
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INDICADORS 
- Nombre de consultes ateses al Punt d'informació Juvenil (Acció 1) 
- Perfil de l'usuari i tipologia de consulta atesa (Acció 1) 
- Nombre d'usuaris d'orientació acadèmica (Acció 2) 
- Nombre d'usuaris a les aules d'estudi (Acció 3) 
- Nombre de cursos de formació en el lleure oferts (Acció 4) 
- Nombre de participants en els cursos de lleure (Acció 4) 
- Nombre de xerrades realitzades (Acció 5) 
- Nombre d'assistents a les xerrades (Acció 5) 
- Valoració de l'activitat per part dels participants (Accions 4 i 5) 
- Valoració de/de les ponents de les xerrades (Acció 5) 

METODOLOGIA 
Reunions de valoració entre els agents implicats. 
Registre de consultes de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació 
Juvenil 
Qüestionaris de valoració dels tallers 
                                                         

L'Espai Jove compta amb bloc, facebook i twitter propis per fer difusió 
d'aquests serveis. També es compta amb la web i la ràdio municipals. 
Es fan difusions a través de mailings i whatsapp. 
Per algunes accions també es fa difusió mitjançant cartells i flyers. 
                                                              

RECURSOS HUMANS 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Persones formadores encarregades de les xerrades 
Professorat dels cursos de formació en el lleure

EQUIPAMENTS 
Espai Jove de Cubelles 
Centre Social 

ECONÒMICS 
7.000  anuals 
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AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Contacte via telèfon i mail amb l'Oficina Jove del Garraf. 
Contacte via mail amb la XCSIJ, que ofereix una plataforma per resoldre 
dubtes, fer difusió d'activitats... 
Aplicatiu de registres de consultes de la XCSI, que envia informes 
mensuals i trimestrals.

Acció 1 

Punt d'Informació Juvenil

L'Espai Jove de Cubelles és l'espai de referència al municipi on s'atenen 
tot tipus de consultes per part de joves. El Punt d'Informació Juvenil 
forma part de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil. 
Actualment s'atenen consultes de dilluns a dijous de 16.30 a 20 h.

Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Oficina Jove del Garraf 
Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil 
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AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions entre els agents implicats.

Acció 2 

Orientació acadèmica

Reforç en la informació i orientació acadèmica, dinamització de la 
informació relacionada amb el sistema educatiu (nous estudis, cursos, 
dates de preinscripcions...), organització d’activitats de petit format 
d’informació grupal sobre temes d’ensenyament i col·laboració amb els 
instituts i l'Oficina Jove del Garraf. 

Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Oficina Jove del Garraf 
Institut Cubelles i Institut Les Vinyes
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AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
L'Espai Jove està present als instituts mitjançant el PIDCES i els 
passaclasses que es fan puntualment. En època d'examens s'informa 
l'alumnat de la possibilitat d'obrir l'Espai Jove en horaris especials per 
estudiar, i els delegats i delegades són els encarregats de parlar amb el 
seu grup i fer arribar a la dinamitzadora i informadora juvenil la 
necessitat o no d'aules d'estudi. 

Acció 3 

Aules d'estudi

L'Espai Jove també funciona com a aula d'estudi durant el curs escolar, 
s'hi poden fer deures, treballs en grup, recerca d'informació... El Centre 
Social on es troba l'Espai Jove també compta amb despatxos que es 
cedeixen a grups d'estudiants que necessiten silenci per estudiar. Durant 
èpoques d'examens, i prèviament acordat amb els delegats i delegades 
de batxillerat, hi ha la possibilitat d'obrir l'aula d'estudi en horaris 
especials. 

Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Equips directius dels instituts 
Delegats/des de classe 

76



AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
En el cas dels cursos de monitor/a i de premonitor/a de lleure, la 
tècnica i la dinamitzadora juvenil es coordinen en reunions, juntament 
amb l'escola de lleure encarregada dels cursos. 
Pel que fa el curs de directors/es, en les reunions tècniques comarcals 
de Joventut es valora la possibilitat de fer un curs conjuntament, ja que 
no hi sol haver tant de públic interessat. En cas que es proposi es manté 
el contacte via telefònic, mail i presencialment si cal.

Acció 4 

Formació en el lleure

El servei de Joventut ofereix cursos de lleure educatiu (premonitor/a, 
monitor/a, director/a, monogràfics d'especialització). Cada any hi sol 
haver la demanda de fer el curs de monitor/a de lleure a nivell 
municipal, i el de premonitors també acostuma a estar molt sol·licitat. El 
curs de director/a de lleure es proposa a nivell comarcal.

Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Oficina Jove del Garraf 
Serveis de Joventut comarcals 
Escoles d'educació en el lleure 
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AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats. En cas d'agents de 
fora del territori, contacte telefònica i via mail.

Acció 5 

Cicle de xerrades per a adolescents, joves i famílies

Des de l'Espai Jove s'organitzen xerrades per a adolescents, joves i 
famílies sobre temàtiques que poden ser del seu interès 
(acompanyament en la tria d'itinerari formatiu, orientació acadèmica, 
afectivitat i sexualitat, usos de les pantalles, prevenció del consum de 
tabac i alcohol...). Les xerrades s'organitzen quinzenalment en forma de 
cicle de xerrades.

Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Psicòloga de l'Assessoria de Salut 
Tècnic en prevenció de drogodependències 
Oficina Jove del Garraf 
Altres entitats depenent de la temàtica de la xerrada 

78



Projecte d’orientació, assessorament, acompanyament i suport ocupacional-formatiu, 
que incideix especialment en el col·lectiu amb major risc d’exclusió social, des del model 
de la gestió per competències. Es tracta d'un projecte que neix al 2018 un cop retirat el 
suport econòmic del SOC a la xarxa impulsora de Garantia Juvenil, per donar continuïtat 
a la necessitat d'atendre el col·lectiu destinatari de Garantia Juvenil i desenvolupar els 
programes d'inserció-formació que deriven del Sistema de Garantia Juvenil, que segueix 
vigent almenys fins al 2020. El projecte s'implantarà per la mateixa professional als 
municipis de Cubelles, Canyelles, Olivella Sant Pere de Ribes i Sitges, coordinat pel 
Consell Comarcal del Garraf.

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Desplegar mecanismes específics d’assessorament individualitzat i 
col·lectiu per a la inserció laboral de les persones joves, tenint en compte 
tota la diversitat. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Millorar les trajectòries laborals i formatives del col·lectiu jove. 
Detectar els i les joves amb necessitats específiques per tal de poder 
realitzar un treball d'orientació i derivació amb ells i elles.  
Involucrar i comprometre els agents econòmics, tècnics, socials i 
institucionals en el desenvolupament del projecte. 
Posar en contacte la persona jove amb la realitat d'alguns oficis. 
Fomentar l'actitud emprenedora. 
Facilitar la motivació i l’adquisició de competències a joves que no han 
obtingut cap titulació acadèmica o que han abandonat els estudis. 
Lluitar contra la desmotivació de joves amb formació qualificada, que 
creuen que el sistema actual no els pot oferir res. 

Projecte: Impuls Jove

Aquest projecte contempla diverses accions que encara s'han de definir: 
- sessions individuals d'orientació 
- sessions grupals: tallers de tècniques de recerca feina, grup de recerca 
activa de feina, tallers de desenvolupament personal, tallers de 
competències bàsiques instrumentals, activitats d’enfortiment del paper 
social...) 
- derivació a l’oferta formativa del territori 
- acompanyament al retorn al sistema educatiu 
- accions d’apropament dels participants a les empreses en coordinació 
amb l’equip de prospecció del territori (visites informatives, estades en 
empreses, entrevistes laborals....)
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DESTINATARIS 
Joves de 16 a 35 anys 

RECURSOS HUMANS 
Tècnca de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnica del Servei d'Orientació Laboral de Cubelles 
Tècnica d'inserció laboral del Consell Comarcal del Garraf 
Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Garraf

EQUIPAMENTS 
Espai Jove de Cubelles 
Centre Social 

ECONÒMICS 
3.000 €  anuals 

AGENTS IMPLICATS 
Servei  de Joventut 
Servei d'Orientació Laboral de Cubelles (SOLCub) 
Consell Comarcal del Garraf 
Ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sitges, Canyelles i Olivella 

METODOLOGIA 
Reunions tècniques periòdiques amb els departaments d'Educació i 
Joventut dels diversos agents implicats per tal de coordinar, planificar i 
avaluar. 
A nivell d'Ajuntament, coordinacions periòdiques entre el SOLCub i 
l'Espai Jove.
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Des de l'Espai Jove s'ofereixen diversos recursos a les persones de 16 a 35 anys que 
busquen feina. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Potenciar la informació i el coneixement dels mecanismes d’orientació al 
món laboral i afavorir l'ocupabilitat juvenil 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Facilitar l’accés als recursos i serveis per a la transició al món laboral 
(informació, assessorament, orientació) 
Potenciar el treball transversal amb els agents vinculats a les polítiques 
ocupacionals. 
Dotar d'un espai amb recursos per a la recerca de feina online 
Oferir el servei de redacció i impressió de currículums. 
Crear un espai on visibilitzar les ofertes de feina del municipi i rodalies 
Facilitar el procés d'emancipació juvenil.

DESTINATARIS 
Joves de 16 a 35 anys 

Projecte: Recursos ocupacionals de l'Espai Jove

RECURSOS HUMANS 
Tècnca de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnica d'inserció laboral del SolCub

EQUIPAMENTS 
Espai Jove de Cubelles 
Centre Social 

ECONÒMICS 
 1.000 € anuals 
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INDICADORS 
- Nombre d'usuaris atesos 
- Nombre de visites al taulell d'anuncis de l'Espai Jove 
- Nombre d'ofertes rebudes 

METODOLOGIA 
Reunions de valoració entre els agents implicats. 
Registre de consultes de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació 
Juvenil.                                          

L'Espai Jove compta amb bloc, facebook i twitter propis per fer difusió 
d'aquests serveis. També es compta amb la web i la ràdio municipals. 
Es fan difusions a través de mailings i whatsapp. 
Per algunes accions també es fa difusió mitjançant cartells i flyers. 
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AGENTS IMPLICATS 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Servei d'Orientació Laboral de Cubelles 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats.

Acció 1 

Suport a la recerca de feina 

L'Espai Jove compta amb tres ordinadors de lliure ús dels usuaris amb 
connexió a internet i programari lliure. Es dóna suport a joves en 
l'elaboració del currículum, el bloc compta amb una plantilla per elaborar- 
lo i la informadora i dinamitzadora juvenil dóna suport personalment. Quan 
es tracta de temes de feina, poden imprimir gratuïtament. Des de Joventut 
ens coordinem amb el Servei d'Orientació Laboral de Cubelles (SOLCub) 
per derivació d'usuaris i altres. 
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AGENTS IMPLICATS 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
SOLCub 
Oficina Jove del Garraf 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Enviament de les ofertes via correu electrònic.

Acció 2 

Tauler d'anuncis del bloc de l'Espai Jove 

El bloc de l'Espai Jove compta amb un tauler d'anuncis d'ofertes de treball 
que s'actualitza contínuament. Els anuncis arriben directament d'empreses 
interessades, del SOLCub i de l'Oficina Jove del Garraf.
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Cubelles compta amb un equipament juvenil, l'Espai Jove, que és una sala polivalent 
ubicada al Centre Social en funcionament des d'octubre de 2005. L'equipament ha 
aconseguit ser un punt de referència entre les persones joves i no tan joves. Actualment 
hi ha el projecte de trasllat d'aquest equipament a un nou edifici, fet que aportarà 
millores significatives en l'atenció, recursos i serveis que es dóna a la ciutadania jove. 
Com a equipament juvenil contemplem també l'skatepark, que es va inaugurar al febrer 
de 2011 i que és molt utilitzat sobretot per la població adolescent.

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Consolidar l'Espai Jove com a punt de referència per als i les joves, i 
fomentar la qualitat dels recursos i serveis per a joves. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Unificar els recursos i serveis adreçats a la població jove 
Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar 
l’organització de les persones joves i canalitzar la seva participació 
Escoltar les peticions i desitjos provinents dels joves i gestionarlos 
de manera que tinguin la resposta més esperada possible. 
Prevenir i reduir el risc d’exclusió social dels joves  
Introduir millores en les instal·lacions i el funcinament de l'skatepark. 
Adequar els espais de manera participada amb els joves que els utilitzen 

DESTINATARIS 
Adolescents i joves des de 12 a 35 anys  

Projecte: Equipaments Juvenils

RECURSOS HUMANS 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Coordinadora de l'Area de Serveis a les Persones 
Tècnic en prevenció de drogues 
Psicòloga de l'Assessoria de Salut per a Joves 

EQUIPAMENTS 
Espai Jove, nou equipament i skatepark 

ECONÒMICS 
8.000 € anuals  
L'ampliació de l'skatepark es valora en uns 40.000 €. 
No es contempla en aquest pressupost la posada en funcionament del 
nou equipament previst, ja que s'està en una fase molt inicial. 
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INDICADORS 
- Nombre de consultes ateses a l'Espai Jove (Acció 1) 
- Perfil dels usuaris i tipologia de les consultes (Acció 1) 
- Nombre d'activitats de dinamització ofertes per l'Espai Jove (Acció 1) 
- Valoració qualitativa del servei i/o activitats per part dels/de les 
usuaris/àries (Acció 1) 
- Temporització del projecte, obres i acondicionament del nou 
equipament. (Acció 2). 
- Nombre de joves participants en el procés participatiu per la millora 
del manteniment i la gestió de l'skatepark 
- Valoració qualitativa de les persones joves usuàries de l'skatepark 
(Acció 3). 

METODOLOGIA 
Reunions de coordinació de l'equip de Joventut. 
Informes de l'aplicatiu de registre de consultes de la XCSIJ. 
Reunions de coordinació dels departaments d'Urbanisme, Obres i 
Serveis, Informàtica i Joventut pel seguiment del projecte del nou 
equipament juvenil. 
Reunions amb els tècnics d'esport i urbanisme en el cas de la proposta 
de millora de l'skatepark. Reunions amb joves afectats.                              
                       

Per fer difusió de les activitats i serveis de l'Espai Jove es fan servir 
diferents canals per tal d'arribar a tota la franja d'edats: bloc de l'Espai 
Jove i web municipal, facebook, twitter, instagram, mailings, cartelleria, 
ràdio Cubelles. 
Des de l'Espai Jove també es distribuiex material de merxandatge divers 
per fer difusió del servei (bolígrafs, clauers, bufs, bosses i carpetes).
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AGENTS IMPLICATS 
Equip de l'Espai Jove 
Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil 
Oficina Jove del Garraf 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació amb l'equip de joventut 
Reunions anuals de tècnics de Joventut de la comarca 
Contacte via mail amb Oficina Jove del Garraf i Xarxa Catalana de 
Serveis d'Informació Juvenil.

Acció 1 

Gestió de l'Espai Jove

Cubelles compta amb un equipament juvenil, l'Espai Jove, que és una sala 
polivalent d'uns 100 metres quadrats, ubicada al Centre Social, centre que 
s'utilitza per diversos departaments de l'Ajuntament i per associacions del 
poble. L'Espai Jove és un servei d'informació juvenil que forma part de la 
Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, un espai de dinamització 
d'activitats, sala d'estudi amb ordinadors, i ofereix servei d'orientació 
acadèmica i assessoria de salut. Properament es té previst instaurar 
assessoria laboral per a joves (Impuls Jove). L'equipament funciona des del 
2005 i s'ha aconseguit ser un punt de referència entre les persones joves i 
no tan joves.
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Acció 2 

Nou equipament juvenil

Al municipi hi ha una llar d'infants que no es troba en funcionament 
actualment, i s'han iniciat les gestions per ubicar-hi l'Espai Jove. Aquest 
nou equipament suposarà un salt qualitatiu important en els serveis i 
recursos que s'ofereixen des de l'actual equipament, ja que es comptarà 
amb tot un edifici amb espais diferenciats. A l'edifici es té previst seguir 
oferint informació als i les joves a través del Punt d'Informació Juvenil, i 
comptar amb una sala diferenciada per a l'estudi i treballs en grup, una 
aula de formació, una sala d'activitats, un despatx per reunions de l'equip 
o per reunions d'associacions juvenils i un despatx exclusiu per l'Assessoria 
de salut i el TRACA. Actualment l'assessoria de salut aten les consultes en 
un despatx del Centre Social, que no té llum natural i es un espai 
compartit que no es pot acondicionar per fer-lo més comfortable i 
còmode per les persones usuàries de l'assessoria. El nou equipament 
també compta amb espai exterior que es podrà utilitzar. Encara es troba 
en una fase molt inicial i s'ha de veure la manera com s'articula, però la 
idea és que l'espai sigui més obert a associacions i grups de joves, trobar 
alguna fòrmula amb la que l'espai pugui ser cogestionat per l'Ajuntament i 
per les associacions de joves.

AGENTS IMPLICATS 
Equip de Joventut 
Departament d'Educació 
Departament d'Urbanisme 
Departament d'Urbanisme 
Departament d'Obres i Serveis 
Departament d'Informàtica 
Associacions de Joves

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats 
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AGENTS IMPLICATS 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora Juvenil 
Coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones 
Tècnic d'Esports 
Tècnic d'Obres i Serveis 
Tècnic d'Urbanisme 
Joves usuaris/àries de l'skatepark 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions entre els agents implicats per dissenyar l'actuació per resoldre 
els conflictes que es generen a l'skatepark per l'ús inapropiat per part 
d'algunes persones. 
Reunions amb els tècnics d'Urbanisme, Obres i Serveis i Esports per la 
millora en el manteniment de l'skatepark i possibilitat d'amplicació. 

Acció 3 

Manteniment i gestió de l'skatepark

Des de 2011 Cubelles compta amb l'skatepark, equipament fet a demanda 
dels i les joves del municipi. L'skatepark és un equipament força utilitzat 
per adolescents i joves, i tot i que compta amb una normativa d'ús, caldria 
actualitzar-la, fer-la més visible i dissenyar alguna intervenció, ja que els i 
les joves usuaris/àries ens han fet arribar que sovint hi ha conflictes 
sobretot generats per l'ús de l'skatepark per part de nens i nenes petits/es. 
També ens han transmès la necessitat de fer un millor manteniment de 
l'espai, i fa temps que demanen una ampliació amb estructures per fer 
trucs aeris.
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Des de l'Espai Jove s'ofereixen recursos i acompanyament a grups de joves que volen 
constituir-se formalment com a associació, i també suport a les associacions de joves ja 
constituïdes. També s'impulsen accions amb l'objectiu d'afavorir la participació de les 
persones joves en la vida del municipi.  

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació social dels i les joves 
del municipi. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Informar, orientar, assessorar, acompanyar i dinamitzar als i les joves 
(entitats, col·lectius, grups i joves a títol individual) en matèria de 
participació i associacionisme. 
Donar suport a les entitats juvenils de Cubelles per a la realització 
d’activitats. 
Donar reconeixement i difusió a les diferents formes de participació 
juvenil existents, tant les que provenen de l’Administració com les que són 
d’iniciativa ciutadana. 
Crear espais i canals de participació perquè la gent jove pugui dialogar 
amb l’administració, construint de forma conjunta les polítiques públiques 
que els afecten. 
Fomentar la participació juvenil en l’organització d’activitats lúdiques 
obertes a ciutat. 

Projecte: Foment de l'associacionisme i la participació

DESTINATARIS 
Població jove de 16 a 30 anys 
Associacions de joves 
Seccions joves d'associacions del municipi 

RECURSOS HUMANS 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 

EQUIPAMENTS 
Espai Jove de Cubelles 
Zona de l'skatepark

ECONÒMICS 
15.000  anuals 
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INDICADORS 
- Nombre de consultes ateses al Punt d'informació Juvenil sobre 
associacionisme (Acció 1) 
- Nombre d'associacions de joves i grups no formals que organitzen 
activitats (Acció 1) 
- Nombre d'iniciatives promogudes per associacions i grups de joves 
(Acció 1) 
- Nombre d'associacions de joves que demanen subvenció (Acció 2) 
- Valoració quantitativa i qualitativa dels projectes presentats per les 
associacions de joves (Acció 2) 
- Nombre d'associacions i grups de joves que participen a la Festa Jove 
(Acció 3) 
- Nombre d'activitats que conformen la Festa Jove (Acció 3) 
- Nombre de participants en el concurs de cartell de la Festa Jove (Acció 
3) 
- Nombre de participants en els tornejos esportius de la Festa Jove i 
d'assistents a la resta d'activitats (Acció 3) 
- Nombre d'atencions a la Vela de Salut (Acció 3) 
- Valoració de la Festa Jove (Acció 3) 
- Valoració de la implicació dels grups de joves i associacions 
organitzadores de la Festa Jove per part de l'equip de Joventut (Acció 3) 

METODOLOGIA 
Registre de consultes de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació 
Juvenil. 
Acta de valoració dels projectes subvencionats. 
Reunions de valoració internes de Joventut. 
Reunions amb tots els agents implicats en la Festa Jove. 
                                                         

L'Espai Jove compta amb bloc, facebook i twitter propis per fer difusió 
de tots els seus serveis. També es compta amb la web i la ràdio 
municipals. Es fan difusions a través de mailings i whatsapp. 
Per la Festa Jove també es fan cartells i programes de mà, samarretes i 
bosses.                                                              

91



AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats. 

Acció 1 

Suport a l'associacionisme

Des de l'Espai Jove es dóna assessorament a grups de joves que volen 
constituir-se com a associació. També es dóna impuls a iniciatives 
sorgides de les associacions i grups de joves no formals que s'hi 
adrecen, es dóna suport tant econòmic com tècnic, fent 
l'acompanyament necessari per l'organització d'aquestes activitats, fet 
que suposa per a ells un aprenentatge pel que fa la relació amb 
l'Ajuntament.           

Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnica de Joventut 
Oficina de Participació i Informació Ciutadana 
Departament de Protocol 
Associacions de joves 
Grups no formals de joves
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AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Les associacions presenten les seves sol·licituds dins del termini estipulat 
per la convocatòria de cada any. El tribunal, format per la regidora de 
Joventut, la tècnica de Joventut i la dinamitzadora i informadora juvenil 
valora els projectes individualment seguint els criteris establerts en les 
bases. Un cop atorgat l'import, es comunica la resolució a les 
associacions, que poden demanar el 75% de bestreta i la resta la cobren 
un cop justificada. 

Acció 2 

Subvencions a associacions juvenils

Regidora de Joventut 
Coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Associacions juvenils

El servei de Joventut compta amb una aplicació pressupostària 
destinada a atorgar subvencions a associacions de joves del municipi 
per a la realització de projectes i activitats en l'àmbit de Joventut. Les 
subvencions es tramiten mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, les associacions presenten els seus projectes que són 
valorats per un tribunal qualificador mitjançant uns criteris de valoració 
quantitatius, qualitatius i econòmics.  
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AGENTS IMPLICATS 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats

Acció 3 

Festa Jove

Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnic en prevenció de drogodependències TRACA (Vela de Salut) 
Departament de Comunicació i Protocol 
Policia Local 
Associacions de joves 
Seccions joves d'associacions del municipi 
Grups no formals de joves 
Entitats vinculades a la població jove 

Aquest any 2018 la Festa Jove celebra la seva desena edició. La Festa 
Jove és un esdeveniment coorganitzat pel servei de Joventut i les 
associacions de joves, grups de joves no formals i entitats vinculades 
amb la ciutadania jove. Tot i que hi ha actes que es repeteixen cada 
any, la Festa Jove varia cada edició, ja que són els i les joves qui 
decideixen quins actes s'organitzen. Les associacions i grups de joves 
són presents en tot el procés d'organització de la Festa Jove, són els que 
decideixen quins actes s'organitzen, s'encarreguen d'organitzar-los 
prèviament i també se'n fan càrrec el mateix dia que se celebra, i fan la 
valoració posterior a la festa. La Festa Jove es conforma d'actes 
esportius, culturals, musicals... Des de la Regidoria de Joventut es valora 
molt positivament l'organització de la Festa Jove, independentent dels 
actes que la conformin cada any i la quantitat de públic que assisteix als 
actes, com a acte que propicia la participació juvenil en la vida social 
del municipi, l'aprenentatge des i les joves en relació a com organitzar 
esdeveniments i relacionar.se amb l'administració, com a plataforma pel 
foment de l'associacionisme juvenil (s'han creat associacions arrel de la 
participació de joves en la Festa Jove), i espai d'interrelació entre 
associacions juvenils.
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Des de l'Espai Jove s'organitzen activitats d'estiu per a joves, i també s'organitzen 
activitats en funció de l'interès dels i les joves i havent aquests formulat la proposta. Dins 
del procés participatiu per l'elaboració d'aquest Pla, el grup de joves menors d'edat han 
demanat l'organització de més activitats, tornejos esportius, sortides i tallers.

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Oferir a la població jove del municipi una proposta d'activitats culturals, 
esportives i de lleure que respongui als seus interessos, accessible i de 
qualitat.  

OBJECTIUS OPERATIUS 
Promoure l’exercici físic i la pràctica de l’esport com a elements 
essencials per al manteniment d’una vida saludable, cercant estratègies 
per atendre les diferents maneres d’aproximar-se a l’esport dins de la 
diversitat del col·lectiu juvenil. 
Afavorir i potenciar el coneixement de noves activitats físiques i 
esportives des de la vessant més recreativa. 
Promocionar esports amb poc reconeixement social. 
Promocionar activitats esportives per a joves no federats per tal d’arribar 
a la totalitat de la població juvenil 
Promocionar el coneixement del territori pròxim 
Crear noves dinàmiques als espais basades en el diàleg constant i les 
propostes dels joves. 
Donar resposta a les demandes juvenils en matèria de cultura. 
Generar activitats lúdiques que donin resposta a les demandes juvenils. 
Generar i fomentar espais d’oci entre els i les joves. 
Promoure la creativitat i l’experimentació entre els i les joves.  
Treballar la proximitat de les persones de l'equip de Joventut amb les 
persones joves.

Projecte: Activitats culturals, esportives i de lleure

DESTINATARIS 
Joves des de 1r d'ESO fins a 25 anys. 
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INDICADORS 
- Nombre de joves inscrits/es en les activitats del Pack Antiavorriment 
- Nombre d'activitats proposades durant l'any 
- Nombre de joves inscrits/es en les sortides, tornejos esportius i tallers 
- Valoració qualitativa de les persones participants a les activitats.

METODOLOGIA 
Reunions de valoració entre els agents implicats. 
Qüestionaris de valoració de les activitats que emplenen conjuntament 
les persones participants i els pares/mares/tutors/es.

L'Espai Jove compta amb bloc, facebook i twitter propis per fer difusió 
d'aquests serveis. També es compta amb la web i la ràdio municipals. 
Es fan difusions a través de mailings i whatsapp. 
Per les activitats del Pack Anitavorriment també es fan flyers i cartells.    
                                                    

RECURSOS HUMANS 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnica de Joventut 
Monitors/es contractats externament 

EQUIPAMENTS 
Espai Jove 
Poliesportiu Municipal 
Piscina Municipal 
Centre Social

ECONÒMICS 
6.000 € anuals 
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AGENTS IMPLICATS 
Dinamitzadora i informadora juvenili 
Tècnica de Joventut 
Tècnic en prevenció de drogodependències 
Psicòloga de l'Assessoria de Salut 
Benestar Social 
Entitats i empreses contractades per activitats puntuals. 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats.

Acció 1 

Pack Antiavorriment

El Pack Antiavorriment és el conjunt d'activitats d'estiu per a joves que es 
proposen des de l'Espai Jove. Tenen lloc durant els matins del mes de 
juliol, i estan obertes a adolescents que començaran 1r d'ESO fins els 
que acaben 4t d'ESO. S'obren les activitats als joves que acaben 6è de 
primària per tal que coneguin l'Espai Jove i el seu equip, així com per 
facilitar la seva entrada a l'Institut, ja que coneixen altres joves que ja hi 
estan escolaritzats. El Pack Antiavorriment es conforma per activitats de 
robòtica, cuina, manualitats, piscina i esports de mar (caiac, surg, 
paddle surf). Els joves poden apuntar-se a les activitats que els 
interessen, no funciona en torns setmanals com els altres casals 
d'estiu. També es proposen unes colònies d'una a tres nits depenent les 
valoracions de cada any. Tant les activitats com les colònies tenen preus 
assequibles. També s'està en coordinació amb els Serveis Socials per tal 
de donar cabuda als seus usuaris.
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AGENTS IMPLICATS 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnica de Joventut 
Joves del municipi 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats.

Acció 2 

Organització de tallers, sortides i tornejos esportius

Els joves participants en la diagnosi han fet arribar que volen que 
s'organitzin més activitats per a ells i elles. Des del servei de Joventut 
s'atendrà aquesta demanda. S'ha calendaritzat pel 2020, en espera del 
trasllat de l'Espai Jove al nou equipament, que té les característiques 
necessàries per dur a terme aquestes activitats. S'intentarà implicar els i 
les joves sol·licitants en la seva organització com a exercici de 
participació.
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AGENTS IMPLICATS 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Consell Comarcal del Garraf 
Oficina Jove del Garraf 
Serveis de Joventut dels Ajuntament de Canyelles, Olivella, Sant Pere de 
Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú. 

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Des del Consell Comarcal s'envia una normativa i unes fitxes que els 
serveis de Joventut de cada municipi envien a associacions, empreses, 
entitats i diversos departaments de l'Ajuntament per fer el recull 
d'informació. Des de l'Oficina Jove del Garraf es centralitza tota la 
informació i es maqueta la guia, que està disponible online.

Acció 3 

Guia d'estiu Garraf Jove

Els serveis de Joventut de la comarca del Garraf cada estiu editen la 
Guia Garraf Jove, que recull les activitats de lleure, culturals, esportives, 
de reforç escolar... adreçades a majors de 14 anys que es fan a la 
comarca. El servei de Joventut de cada municipi recull les activitats i des 
del Consell Comarcal del Garraf i l'Oficina Jove del Garraf es coordina 
l'acció i es maqueta la guia.
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Tant des de l'Institut Les Vinyes com els joves participants en l'elaboració d'aquest Pla ens 
han fet arribar la necessitat d'ampliar el carril bici que no acaba d'arribar fins als 
instituts. Molts joves es desplacen en bicicleta o patinet per anar a l'Institut, i les mesures 
de seguretat en que ho fan haurien de millorar. Des de l'Institut Les Vinyes es destaca 
també la necessitat d'oferir a l'alumnat tallers de seguretat vial per a usuaris de vehicles 
de mobilitat personal.

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Promoure una mobilitat segura, accessible i sostenible amb perspectiva 
inclusiva i que tingui en compte les necessitats de desplaçament juvenil 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Impulsar la mobilitat sostenible (a peu, en bicicleta, en transport públic..) 
per disminuir la presència del vehicle privat als carrers i reduir els 
efectes de la mobilitat en el medi ambient 
Identificar i valorar les conductes segures i de risc. 
Reconèixer el propi límit entre la seguretat i el perill. 
Oferir la informació necessària als alumnes per tal que es desplacin amb 
seguretat pels carrers de la població. 

Projecte: Mobilitat

DESTINATARIS 
Alumnat dels instituts del municipi.  
Població en general. 

RECURSOS HUMANS 
Coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Agent de la Policia Local 
Enginyer municipal 
Arquitecte tècnic municipal d'obres 

EQUIPAMENTS 
Instituts Cubelles i Les Vinyes

ECONÒMICS 
 No s'ha quantificat el cost de l'ampliació del carril bici, està previst 
impulsar-lo a partir de 2019. 
Els tallers són impartits per agents de la Policia Local i no tenen cap cost 
econòmic. 
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INDICADORS 
- Nombre d'alumnes que han fet el taller de mobilitat (Acció 1) 
- Valoració qualitativa del taller per part de l'alumnat, el professorat i el 
personal formador (Acció 1) 
- Temporització de l'ampliació del carril bici. (Acció 2) 
- Nombre d'usuaris que utilitzen el carril bici. (Acció 2)

METODOLOGIA 
Reunions de coordinació i valoració de les accions. 
Qüestionaris de valoració dels tallers per part de l'alumnat, el 
professorat i el personal formador.

El taller de mobilitat (Acció 2) s'ofereix als instituts dins del Catàleg de 
tallers per als instituts, i fan la tria a principi de curs. 
Per l'ampliació del carril bici, la difusió es farà a partir dels diferents 
canals amb que compta l'Ajuntament (web municipal, twitter, facebook, 
instagram i ràdio municipal). 
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AGENTS IMPLICATS 
Tècnica de Joventut 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Institut Les Vinyes i Institut Cubelles 
Policia Local

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats.

Acció 1 

Tallers d'educació vial

Arrel d'una demanda de l'Institut Les Vinyes, que van detectar la 
problemàtica de la manca de seguretat dels alumnes que es desplacen 
en bicicleta i patinet, deguda en gran part per conductes perilloses 
alhora d'utilitzar aquests vehicles de mobilitat personal i també a la 
manca de normativa aplicable a aquests vehicles, s'han incorporat 
tallers d'educació vial al Catàleg de tallers per als instituts, impartits per 
la Policia Local, centrats en l’ús de la bicicleta  i recomanacions alhora 
de transitar per la via pública amb els vehicles de mobilitat personal 
(patinets i altres).
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AGENTS IMPLICATS 
Coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones 
Tècnica de Joventut 
Comissió de Mobilitat de l'Ajuntament

MECANISMES DE COORDINACIÓ 
Reunions de coordinació entre els agents implicats.

Acció 1 

Carril bici

Molt de l'alumnat dels instituts del municipi es desplaça en bicicleta o
patinet per anar a classe. El carril bici no arriba fins als instituts, s'ha
recollit la proposta de fer una ampliació per tal que es puguin desplaçar
amb seguretat fins a la porta de l'institut. Des de Joventut s'ha donat
trasllat d'aquesta proposta a la Comissió de mobilitat de l'Ajuntament
per tal de començar-hi a treballar.
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Els serveis de Joventut s'han d'adaptar a la realitat juvenil, també pel que fa la 
comunicació amb els i les joves. Cada cop més utilitzen les xarxes socials i el whatsapp 
per comunicar-se entre ells, i l'Espai Jove també vol utilitzar aquests canals de manera 
eficaç. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Ampliar i adaptar a les necessitats dels joves als canals de comunicació i 
informació. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Establir canals de comunicació utilitzats habitualment pel col·lectiu 
juvenil 
Fomentar la qualitat dels serveis i recursos adreçats a la població jove 
Crear i mantenir llaços comunicatius amb els joves per tal de moure la 
informació de manera bidireccional 
Facilitar el vincle i l’arribada de la informació amb els diversos col·lectius 
joves. 
Crear una xarxa de comunicació eficaç amb els joves per donar resposta 
a consultes de manera ràpida i eficaç 
Aprofitar la xarxa de joventut per sensibilitzar i conscienciar sobre temes 
d’actualitat juvenil. 
Dotar els professionals d’eines per gestionar la informació a les xarxes. 
Aprofitar la xarxa de joventut per sensibilitzar i conscienciar amb temes 
de tots els departaments de l’Ajuntament. 

Projecte: Gestió de les eines de comunicació amb els joves

DESTINATARIS 
Adolescents i joves 

RECURSOS HUMANS 
Dinamitzadora i informadora juvenil
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INDICADORS 
- Evolució dels seguidors a les xarxes 
- Nombre de likes, retuits i altres moviments d'interacció a les xarxes 
- Nombre de consultes resoltes via whatsapp 
- Nombre de visites al bloc de l'Espai Jove

METODOLOGIA 
Registre de consultes de l'Espai Jove. 
Observació dels indicadors descrits pel que fa la presència de l'Espai
Jove a les xarxes.

L'Espai Jove compta amb bloc, facebook i twitter propis per fer difusió
d'aquests serveis. També es compta amb la web i la ràdio municipals. 
Es fan difusions a través de mailings i whatsapp. 
Per algunes accions també es fa difusió mitjançant cartells i flyers. 
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AGENTS IMPLICATS 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnica de Joventut 
Departament de Comunicació 

Acció 1 

Bloc, facebook, twitter i instagram de l'Espai Jove

Des de l'Espai Jove es manté actualitzat el bloc, i també ens comuniquem 
amb els i les joves a través del facebook, actiu des de març del 2009, i 
twitter, en funcionament des d'abril del 2013. També s'ha inaugurat un 
compte d'instagram a juny de 2018, vista la popularitat d'aquesta xarxa 
entre la població adolescent i jove. Cal mantenir aquestes vies de 
comunicació actualitzades i tenir cura de l'ús que se'n fa. 

AGENTS IMPLICATS 
Dinamitzadora i informadora juvenil 
Tècnica de Joventut 
Departament de Comunicació 

Acció 2 

Whatsapp de l'Espai Jove

Els i les joves han expresssat la necessitat que es compti amb un whatsapp 
per poder-se comunicar amb l'Espai Jove, i en el transcurs d'elaboració 
d'aquest Pla s'ha pogut tirar endavant aquesta acció, i ja ens comuniquem 
via whatssapp amb els i les usuaris/àries dels nostres serveis.
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Tot i que l'Espai Jove és un espai de referència entre la població adolescent i jove, no es 
fa prou difusió a la ciutadania en general dels projectes i accions que es duen a terme 
des de Joventut, ja que sovint la feina del dia a dia fa que descuidem aquesta part. S'ha 
de prestar més atenció a la visibilització del servei per part de tota la ciutadania.  

OBJECTIU ESTRATÈGIC   
Donar visibilitat als projectes i accions impulsats des de Joventut. 

OBJECTIUS OPERATIUS 
Impulsar el coneixement per part de la ciutadania en general dels 
serveis i accions dutes a terme pel servei de Joventut 
Millorar la percepció del Servei de Joventut per part de la ciutadania 
Positivitzar la visió dels adolescents i joves que té la ciutadania 

Projecte: Difusió dels serveis i activitats de Joventut

DESTINATARIS 
Ciutadania en general 

RECURSOS HUMANS 
Regidora de Joventut 
Tècnica de Joventut 
Coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones 
Equip de la ràdio municipal 
Equip del departament de Comunicació 

INDICADORS 
- Nombre de notícies generades pel departament de Joventut a la web i 
a la revista municipals 
- Nombre de notícies del servei de Joventut tuitades per l'Ajuntament 
- Nombre d'actes de Joventut publicats a l'agenda de la web 
- Nombre de programes de ràdio de l'Espai Jove emesos 
- Nombre de peticions de cançons que fan els i les joves al programa de 
ràdio de l'Espai Jove 
- Ressó a les xarxes de les notícies de Joventut i del podcast del 
programa de ràdio (likes, comentaries, retuits...)

METODOLOGIA 
Seguiment dels indicadors.

Web i revista municipal, ràdio, xarxes socials de l'Ajuntament.
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La web de l'Ajuntament compta amb un apartat de notícies. Des de 
l'Ajuntament s'edita la revista Cubelles Comunica bimensualment. Cal fer 
més difusió dels projectes i accions promoguts per Joventut.

Acció 1 

Notícies a la web i a la revista municipals

Regidora de Joventut 
Coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones 
Tècnica de Joventut 
Equip de del departament de Comunicació

Un cop per setmana la dinamitzadora i informadora juvenil es desplaça als 
estudis de Ràdio Cubelles per gravar un programa de l'Espai Jove, en el que 
es fa difusió dels serveis i activitats de l'Espai Jove, es parla de temes 
d'interès d'adolescents i joves i les seves famílies, es fan entrevistes a joves 
del municipi que han destacat pel tema que sigui i hi ha un espai per 
dedicatòria de cançons. El programa té una durada d'entre 20 i 30 minuts i 
s'emet els dijous al matí, tarda i nit. També es penjen els podcasts del 
programa a la web de Ràdio Cubelles i a les xarxes de l'Espai Jove.

Acció 1 

Programa de ràdio de l'Espai Jove

Dinamitzadora i informadora juvenil 
Locutor de Ràdio Cubelles
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LA 
SISTEMATITZACIÓ

En aquest darrer apartat del Pla Local de Joventut visualitzem a partir de fitxes molt 
gràfiques la sistematització dels projectes i accions. En la sistematització es fan visibles 
quines accions prioritzem, quins temps ens marquem, a quins destinataris van dirigides i 
quins departaments de l'Ajuntament hi intervenen. 

Priorització: en aquesta taula veiem a quins projectes i quines accions dins del projecte 
donem més importància, les que cal treballar prioritàriament. 

Temporització: en aquesta segona fitxa es temporitzen les accions dins dels anys que 
contempla el present Pla Local de Joventut. 

Destinataris: veiem les accions que es destinen a cada grup d'edat, també hem inclòs el 
grup famílies, ja que algunes accions van destinades a les famílies dels adolescents i joves 
per tal d'afavorir el seu acompanyament. En la taula s'aprecia que es destinen accions a 
tots els grups d'edat, tot i que la franja des dels 12 fins als 24 anys és a la que es destinen 
més esforços. 

Transversalitat: En aquesta fitxa es visualitzen els departaments de l'Ajuntament que 
intervenen en cada acció, definint si lidera o col·labora. Gairebé totes les accions que 
conté el Pla són liderades pel servei de Joventut. En una de les accions s'ha inclòs l'Oficina 
Jove del Garraf i el Consell Comarcal del Garraf, ja que són els que lideren la Guia Garraf 
Jove. 
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